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รู้จักกับ Scival - Spotlight 
เครื่องมือวิเคราะห์สมรรถนะ

จุลสารงานวจิัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน—ตุลาคม 2556 
จัดทําโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ  
โดยเฉพาะเรื่องทุนวิจัย 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
ที่ปรึกษา    
ผศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
บรรณาธิการ  
นางศิรนิพัชร  จามรดุสิต 
กองบรรณาธกิาร 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
นางสาววิลินธร  ชูโต 
นายยุทธพล  ผอ่งพลีศาล 
นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
ฝ่ายศิลป ์
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
เผยแพร่ผา่นอินเตอรเ์นต 
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/
newsletter.html  

บรรณาธิการบอกกลาว 
จุลสารงานวิจัย Online ฉบับน้ีมีเรื่องราวสาระ

น่ารู้ที่เป็นประโยชน์เช่นเดิมค่ะ เริ่มจากคอลัมน์จับตาเรื่อง
เด่น (I get focus) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณการวิจัย 
ประจําปี  2558 ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่  15 
กันยายน 2556 นะคะ และรู้จักกับ Scival—Spotlight 
เครื่องมือวิเคราะห์สมรรถนะงานวิจัย โครงการฝึกอบรม
นานาชาติหลักสูตร “Waste Management for Sustaina-
bility” ในเรื่องน้ีต้องขยาย คอลัมน์อาหารสมองกับประเภท
ของผลงานที่ใช้ในการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น และคอลัมน์พิเศษเกร็ดความรู้ Green 
Office สํานักงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ท่านผู้อ่าน
สามารถรับชมรายการส่ิงเล็กๆเปล่ียนโลก ตอน ค่ายเยาวชน 
Eco Seed Camp ออกอากาศทาง MU Channel สามารถ
รับชมได้ที่ http://www.mahidolchannel.com/ 

   พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
       Sirinapat 

03 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อ 

ขอรับทนุวิจัย สกว. ปี ประจําปี 2557 



รอบรั้ว 

งาน 

วิจัย 

รอบรัว้งานวจิัย 
ผลงานที่นาสนใจของงานวจิัยและบรกิารวชิาการ 
เรือ่ง ศภุลกัษณ  วัฒนาเฉลมิยศ  
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อม
ด้วยที่ปรึกษาคณบดี นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ปกครองนักศึกษา ร่วมพิธี ปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา ประจําปี 2555 วันจันทร์ที่  1 กรกฏาคม 
2556  เวลา 13.00 น. ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ช้ัน 2 
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

“ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน” 

Congratulations 

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30-17.30 น.  
ณ ห้องประชุม 101 ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล (ตึก
ศูนย์วิจัยการแพทย์ Siriraj Medical Research Center : 
SIMR) กองบริหารงานวิจัยร่วมกับหอสมุดและคลังความรู้ และ
โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลการจัดการด้านยุทธศาสตร์และ
บริหารจัดการอบรมเรื่อง “Scival Spotlight - Evaluation 
and Benchmarking tool” ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่วิเคราะห์และ
ประเมินความเข้มแข็งด้านงานวิจัยชององค์กร  เพ่ือใหค้วามรู้
แก่บุคลากรในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลู  โดยมี
ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ  ผลติผลการพิมพ์  รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย  ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมในคร้ังน้ี  ซึ่งมีเครอืข่ายผู้
ประสานงานวิจัยจากทุกส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ของห้องสมุด
ของส่วนงานให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม 100 คน 
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 รายการสิ่งเล็กๆเปลี่ยนโลก ตอน ค่ายเยาวชน Eco 
Seed Camp ออกอากาศทาง MU Channel  ทุกท่าน
สามารถรับชมได้ท่ี http://www.mahidolchannel.com/  
แล้วทําการคน้หาโดยใช้คาํว่า “Eco Seed camp”   
สาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมรอทุกท่านเข้าไปรับชม 
      ”เด็กดูได  ผูใหญดูดี” 



I 

Get 

Focus 

จบัตาเรื่องเดน 
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เรื่อง นายยุทธพล  ผองพลีศาล 
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ขอเชิญสงขอเสนอโครงการเพื่อ 
ขอรับทุนวิจัยของ วช.ประจําป 2558 

 ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอ
งบประมาณการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  ประจําปี 2558 โดยต้องเป็นโครงการที่
มีความสอดคล้องกับนโยบายการวิจัย ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
ฉบับที่ 8 
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ รายประเด็น ดังนี้ 
 3.1  ด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2  ด้านความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 
 3.3  ด้านการปฎิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ 
 3.4  ด้านการจัดการน้ํา 
 3.5  ด้านพลังงานทดแทนเพื่อความย่ังยืน 
 3.6  ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 3.7  ด้านสิ่งแวดล้อม 
 3.8  การวิจัยรายเทคโนโลยี 
 3.9  ด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 3.10 ด้านสังคมสูงอายุ 
 3.11 ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ 
 3.12 การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 
 3.13 การวิจัยพื้นที่สูง 
 3.14 การวิจัยข้าว 
 
  

 3.15 การวิจัยมันสําปะหลัง 
 3.16 การวิจัยยางพาราแห่งชาติ 
 3.17 เกษตรเพื่อความย่ังยืน 
 3.18 สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ 
 3.19 ด้านพืชสวน ( ไม้ผล  พืชผัก ไม้ดอกไม้
ประดับ ) 
 3.20 ด้านปาล์มน้ํามัน 
 3.21 ด้านอ้อยและน้ําตาล 
 3.22 ด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย
 3.23 ด้านอาหารและความม่ันคงของชาติ 
4. ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
 4.1 นโยบายเร่งด่วนที่เร่ิมดําเนินการในปีแรก 
 4.2 นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของ
รัฐบาล 

ดําเนินการส่งเอกสารภายใน  
วันที่ 15 กันยายน 2556 

ผู้สนใจเข้าร่วม  
กรุณาแจ้งที่งานวิจัยและบริการวิชาการ  
ติดต่อ คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล  
โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2109  หรือ  
E-mail : yutthapol.pon@mahidol.ac.th  
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ขอเชิญสงขอเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัย
ของ สกว.ประจําป 2557 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ได้
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจําปีงบประมาณ 
2557   โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

    1.  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 

    2.  ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 

    3.  ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการ
พัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) 

   โดยสืบเนื่องจากในปีงบประมาณ2557 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่ได้ร่วม
สนับสนุนงบประมาณในประเภททุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางใน
สถาบันอุดมศึกษา  สกว. จึงไม่ได้เปิดรับสมัครทุนทั้ง
สองประเภทน้ี และได้กําหนดให้ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่น
ใหม่และทุนพัฒนานักวิจัยของ สกว. ในปีนี้ เปิดรับ
ข้อเสนอโครงการจากทั้งอาจารย์และนักวิจัย 
 จากข้อมูลการรับข้อเสนอโครงการในปีที่ผ่านมามี
จํานวนผู้สมัครขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  แต่จํานวนทุนที่ สกว. สามารถให้การ
สนับสนุนได้มีจํานวนจํากัด เป็นผลให้มีโครงการที่มี
คุณภาพดีจํานวนไม่น้อย ไม่ได้รับการสนับสนุน  

และเสียโอกาสที่จะพัฒนานักวิจัยอาชีพที่มีคุณภาพซึ่ง
จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสถาบันหรือหน่วยงาน
ของตนเองได้  สกว. จึงได้ขอความร่วมมือจากสถาบัน
ต้นสังกัดในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ฝ่าย
ละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการในทุกประเภท
ทุน  เพื่อเปิดโอกาสให้โครงการวิจัยที่มีคุณภาพดีได้รับ
การสนับสนุนอย่างเพียงพอ โดย สกว. จะเสนอรายชื่อ
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการให้
สถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยอีกคร้ัง
หนึ่ง  ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการทุกประเภททุนจะต้องมีการ
ลงนามโดยสถาบันต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชา
หรือเทียบเท่าขึ้นไปว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยด้วย  

ดําเนินการส่งเอกสารตั้งแต่  
วันที่ 15 สค. - 10 ตค. 2556 

ผู้สนใจเข้าร่วม  
กรุณาแจ้งที่งานวิจัยและบริการวิชาการ  
ติดต่อ คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล  
โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2109  หรือ  
E-mail : yutthapol.pon@mahidol.ac.th  
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จบัตาเรื่องเดน 
รูจกักบั Scival—Spotlight เครือ่งมอืวิเคราะหสมรรถนะงานวจิัย 
เรือ่ง ศภุลกัษณ วฒันาเฉลมิยศ 
 

 Scival – spotlight เ ป็ น เ ค ร่ื อ งมื อที่ ช่ ว ย ใ ห้
หน่วยงานสามารถทราบถึงสมรรถนะด้านงานวิจัยและ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ตนเองและกําหนดกลยุทธ์เพ่ือการขับเคลื่อนพันธ
กิจด้านการวิจัยและความร่วมมือให้มีความโดดเด่น และ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ โดยวิเคราะห์จากการ
ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus 5 ปีย้อนหลัง Scival – 
spotlightมีความพยายามในการปรับปรุงการวิเคราะห์
สมรรถนะงานวิจัย  เพ่ือการตัดสินใจเชิงยุทธศาตร์ให้
สามารถบอกและวิเคราะห์สมรรถนะวิจัยในระดับ
หน่วยงาน  หรือระดับประเทศได้   เน่ืองจากปัจจุบัน
งานวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ว  ผู้บริหาร
ต้องศึกษาข้อมูลในการกําหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
Scival – spotlightเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย  แสดงผล
ด้วยแผนภาพ  สามารถให้ข้อมูลได้ในเชิงลึก สามารถช่วย
ในการปรับทิศทางยุทธศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศในการวิจัย  
สามารถประเมินสถาการณ์งานวิจัยในระดับหน่วยงานและ
ระดับประเทศ  รวมทั้งสามารถดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การวิจัยโดยการหาเครือข่ายความร่วมมือที่เพ่ิมขึ้น  
 Scival – spotlight สามารถช่วยในการพัฒนา
สมรรถนะงานวิจัยได้ ดังน้ี  
    1) แยกแยะและวิเคราะห์สหวิทยาการ  หาขอบข่าย
ความเป็นเลิศในการวิจัยที่เก่ียวข้องในระดับหน่วยงาน  
ประเทศ และนานาชาติ   
    2) ประเมินเพ่ือหาข้อดี-ข้อเสียในการพัฒนาบทความ  
ซึ่งอ้างอิงกับบทความทั้งหมดในทุกสาขาวิชา   
    3) การวิเคราะห์ขอบข่ายความเป็นเลิศทางการวิจัยเพ่ือ
การจัดสรรทุนวิจัยที่ดีที่สุด   
    4) หาโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
นักวิจัย และสถาบันที่สามารถเสริมสร้างความเป็นผู้นําให้
งานวิจัยของหน่วยงาน  

 

    รูจักกับ Scival—Spotlight...  
เครื่องมอืวิเคราะหสมรรถนะงานวิจัย

 โดยสรุป  Scival – spotlight เหมาะสําหรับใช้
วิเคราะห์ว่าองค์กรน้ันมีจุดเด่นของงานวิจัยด้านใดบ้าง วัด
ความเป็นเลิศ (research excellence) หรือสมรรถนะที่
โดดเด่นขององค์กร (competencies)  นอกจากน้ันหาก
จะเปรียบเทียบสมรรถนะของมหาวิทยาลัยมหิดลกับ
มห า วิ ท ย า ลั ย คู่ เ ที ย บ อ่ื น ๆ ก็ ส า ม า ร ถทํ า ไ ด้   ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ลิขสิทธ์ิการใช้ Scival – spotlight 
เป็นเวลา 1  ปีจํานวน 4 map สถาบันการศึกษา คือ In-
stitution National University of Singapore, Osaka 
University, University of Malaya และ Mahidol Uni-
versity   
  Scival – spotlight แ บ่ งกลุ่ ม สมร รถนะของ
มหาวิทยาลัยมหิดลไว้ทั้งหมด 71 สมรรถนะ แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ สมรรถนะที่โดดเด่นขององค์กร (distinctive 
competency : DC) จํานวน 13 กลุ่ม  และ สมรรถนะที่มี
โอกาสเติบโตขององค์กร (Emerging competency : EC) 
จํานวน 58 กลุ่ม  ส่วนสถาบันการศึกษาอ่ืน เช่น Institu-
tion National University of Singapore  2 5 1  กลุ่ ม
สมรรถนะ , Osaka University 222 กลุ่มสมรรถนะ  และ 
University of Malaya 115 กลุ่มสมรรถนะ 

1 .  ส ม ร ร ถ น ะ ที่ โ ด ด เ ด่ น ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
(distinctive competency : DC) จะพิจารณาจาก
ความเป็นผู้นําทางด้าน 1.จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
(publication leader) 2.จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงสูง (reference leader) และ 3.ความเป็นผู้นํา
ด้านนวัตกรรมใหม่ (innovation leader) หลักการวัด 
DC คือ จําแนกผลงานวิจัยทั้งหมดขององค์กรออกเป็น
กลุ่มๆ (clusters) เพ่ือคัดเลือกสาขาวิชาที่มีความโดด
เด่นออกมา ทั้ง น้ี SciVal Spotlight จะใช้วิ ธีการท่ี
แตกต่างกว่าวิธีด้ังเดิมของ Scopus ซึ่งจัดกลุ่มบทความ
ตามสาขาวิชาของวารสารท่ีตีพิมพ์ ซึ่งไม่ค่อยถูกต้อง
มากนัก  แต่จะใช้ วิ ธีจัดกลุ่มโดยดูจากการอ้างอิง
บทความร่วมกัน (หลักการของ co-citation analysis)  

I 
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Focus 
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หรือมีบทความที่เก่ียวข้องร่วมกัน (relative article 
share) นอกจากน้ัน การนับจํานวนผลงานวิจัยจะไม่ได้
นับเพียงแค่จํานวน articles published แต่จะนับแบบ 
fractionalized article count คือ  คิด เ ป็นสัดส่ วน
เฉพาะที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะเท่าน้ัน นับว่าวิธีการ
เหล่าน้ีจะทําให้ครอบคลุมงานวิจัยแบบสหวิทยาการ
และงานวิจัยในสาขาที่อุบัติใหม่ได้ 

2. สมรรถนะที่มี โอกาสเติบโตขององค์กร 
(Emerging competency : EC) คื อ สมร รถนะที่ มี
จํานวนผลงานตีพิมพ์น้อย  แต่มีอัตราการเติบโตที่ใน
อนาคตคาดการณ์ ว่าจะสามารถกลายเ ป็นกลุ่ ม 
สมรรถนะที่โดดเด่นขององค์กร (distinctive compe-
tency : DC) ได้ 

 Scival—spotlight ประกอบด้วย 5 ส่วน คอื 
1. Homepage เป็นหน้าภาพรวมของโปรแกรม เป็นหน้า
หลักสามารถ links ยังหน้าอ่ืนๆได้ 

2. Explore competencies  จะแสดงขอบข่ายงานวิจัย 
(Subject area) และสมรรถนะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
มหิดล (competencies) ทั้ง DC และ EC  

   

   องคประกอบ Scival—Spotlight 

รวมทั้งสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลได้ตาม
ต้องการ  
ที่สําคัญเมื่อ Click  เข้าไปที่แต่ละ  Compentecy จะ
แสดงรายละเอียดของข้อมูล ดังภาพ 

3. Explore collaboration  จะสามารถวิเคราะห์
ความร่วมมือ  โดยแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ทั้งแผนที่ 
ตาราง  รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลได้ตามความ
ต้องการ ดังน้ี  
3.1 สถาบันทีม่หาวิทยาลัยมหิดลมีความร่วมมือด้วย 
3.2 สถาบันทีม่หาวิทยาลัยมหิดลมีความร่วมมือด้วย 
และอยู่ใน Competencies 
3.3 สถาบันทีม่หาวิทยาลัยมหิดลมีความร่วมมือด้วย แต่
ไม่อยู่ใน Competencies 

3.4 มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถไปหาความร่วมมือกับ
องค์กรใดได้บ้าง 
4. Publication overview จะแสดงผลลัพธ์งานวิจัย
พร้อมอธิบายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลของ Scival-
Spotlight  นอกจากน้ียังแสดงผลลัพธ์อันดับผู้เขียน
บทความขององค์กร / ประเทศ โดยอ้างอิงจากการ
ตีพิมพ์ทั้งหมด 
5. Search (for Competencies)  คุณสามารถค้นหา
ได้ตาม Author name, keyword, discipline,  

Competencies 
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เลือกแสดงผลในรปูแบบต่างๆ 
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เรื่องนี ้
ต้อง 
ขยาย 

 

เรือ่งนี้ตองขยาย 
โครงการฝกอบรมนานาชาตหิลกัสตูร “Waste Management for Sustainability” 
เรือ่ง วลินิธร  ชโูต 

 

โครงการฝกอบรมนานาชาติหลักสูตร 
“Waste Management for Sustainability”
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“Waste Management for Sustainability”

 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Waste 
Management for Sustainability” จดัขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ ของ
การจัดการของเสีย และเสรมิสร้างความรู้ในด้านเทคโนโลยี 
และทักษะจากการเข้าศึกษาดูงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรม  

  ผูส้นับสนุนงบประมาณ 

 สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ  

  วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

  กาํหนดการโครงการ 

 หลักสูตร “Waste Management for  
Sustainability” จะดําเนินการจัดการฝึกอบรม 
ระหว่างวันที่ 5 – 24 กันยายน 2556 

  ผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม 

มีผู้ เข้าร่วมฝึกอบรม จํานวน 17 คน จาก 16 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศอาร์เจนตินา คอสตาริกา 
เอกวาดอร์ อียิปต์ มาดากัสการ์ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา 
กัมพูชา จีน ชิลี คิวบา จอร์แดน มองโกเลีย พม่า 
ปากีสถาน และไทย  

  สถานท่ีจดัฝึกอบรม 

คณะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

คุณวิลินธร ชูโต หน่วยฝึกอบรม งานวิจัยและ
บริการวิชาการ  โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2110   
E-mail : vilinthorn.xut@mahidol.ac.th 
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อาหาร 

สมอง 

อาหารสมอง 
ประเภทของผลงานที่ใชในการพิจารณาแตงตัง้พนักงานมหาวทิยาลยัใหดาํรงตาํแหนงสูงขึน้ 
เรือ่ง นางสาวศภุลกัษณ วฒันาเฉลมิยศ,นางสวสัดริกัษ  ใสงาม 

 ประเภทของผลงานท่ีใชในการพิจารณาแตงต้ัง 
พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 เพ่ือให้การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง
เหมาะสมจึงได้มีการกําหนดรูปแบบ ประเภทของผลงานที่
แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน ผูชํ้านาญงานพิเศษ 
ผู้ชํานาญการพิเศษ ผู้เช่ียวชาญและผู้เช่ียวชาญพิเศษ  ดังน้ี 
 ๑. คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึงเอกสารเส้นทางการ
ทํางานในงานหลักของตําแหน่งต้ังแต่จุดเริ่มต้น จนสิน้สุด
กระบวนการ  โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของ
กระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  ซึ่งการเผยแพร่
ต้องเผยแพร่ไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งที่เสนอขอ
โดยการเผยแพร่ขะทําภายหลังจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพแล้ว  ทั้งน้ีใหแ้นบหนังสือตอบ
ขอบคุณจากหน่วยงานที่นําไปเผยแพร่ 
 ๒. งานวิเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะ
องค์ประกอบต่างๆของเรื่องอย่างมีระบบ  มีการศึกษาในแต่
ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ันๆซึ่งเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 ๓. งานสังเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่รวบรวมเน้ือหา
สาระต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกันโดยต้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ในการสรา้งรูปแบบหรือโครงสร้าง
เบ้ืองต้น  เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ๆ ในเรือ่ง
น้ันๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย  ต้อง
เขียนในลักษณะการนําไปสู่การปฏิบัติได้  และต้องเผยแพร่
ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่เสนอขอ  โดย
เผยแพร่ภายหลังจากคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประเมิน
คุณภาพแล้ว  ทั้งน้ีให้แนบแบบตอบรับหรือหนังสือขอบคุณ
จากหน่วยงานท่ีนําไปเผยแพร่ หรือ เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
 ๔. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการ
ซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ต้องอธิบายหรือวิเคราะห์อย่าง
ชัดเจน  และมีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลัก
วิชาการ  จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นน้ันได้ 

อาจนําความรู้จากแหล่งต่างๆมาประมวลร้อยเรียงเพ่ือ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  โดยผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการ
ของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย  การเผยแพร่สามารถทําได้หลาย
รูปแบบ ดังน้ี ๑) เผยแพรใ่นรูปบทความวิชาการในวารสาร
ทางวิชาการ ๒) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืน
ที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของ
บทความในหนังสือน้ัน ๓)เผยแพร่ในหนังสอืประมวลผลการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ๕. ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึ้น
อย่างเป็นระบบ คลอบคลุมเน้ือหาสาระของวิชาหรือของ
หลักสูตร  โดยสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอด
วิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล   เน้ือหาสาระของตําราต้องมีความ
ทันสมัย เมือ่พิจารณาจากวันที่จัดพิมพ์ การเผยแพร่เป็น
รูปเล่มด้วยการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือ สาํนักพิมพ์ หรอืโดย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่ต้องทําโดยกว้างขวางมากกว่า
การใช้ในการเรียนการสอนเท่าน้ัน 
 ๖. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียง
ขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคง เช่ือมโยงและครอบคลุม
ในเชิงเน้ือหาโดยไม่จําเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของหลักสูตร  เอกสารต้องมีความทันสมยัเมื่อ
พิจารณาจากวันที่จัดพิมพ์  การเผยแพร่เหมอืนกับตํารา 
 “หนังสือและตําราเมื่อได้มีการประเมินคุณภาพแล้ว เมือ่มี
การแก้ไขหรือปรับปรุง หรอืเพ่ิมเติมเน้ือหาในหนังสือ เพ่ือ
นํามาเสนอขอแต่งต้ังตําแหน่ง และให้มีการประเมินคุณภาพ
อีกคร้ังได้ แต่ต้องทําการเผยแพร่ใหม่อีกคร้ังหน่ึงด้วย 
 ๗. ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นงาน
ศึกษา หรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล  คําตอบ  หรือข้อสรุปรวมที่นําไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  หรือเอ้ือต่อการนําวิชาการน้ันไป
ประยุกต์ 
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 ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาใด  เว้นแต่จะ
ทําการศึกษาวิจัยขยายต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเน่ือง  จนมี
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัดและจะพิจารณา
เฉพาะส่วนที่ศึกษาเพ่ิมเติมจากเดิมเท่าน้ัน  การเผยแพร่
สามารถทําได้ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
ทั้งน้ีวารสารทางวิชาการน้ันอาจเป็นรูปเล่ม  สิ่งพิมพ์ หรือ
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน 
ชัดเจน  หรือเผยแพร่ในบทความวิจัยที่มีกองบรรณาธิการ
ตรวจสอบ หรอื นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceeding) 
ของการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  หรือ 
เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณท์ี่มีรายละเอียดและความยาว
แสดงหลักฐานว่าผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ
อย่างกว้างขวาง  เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ
งานวิจัย การนํางานวิจัยมาแก้ไขหรือปรับปรุงเพ่ือนํามาเสนอ
ขอตําแหน่ง หรือ ให้มีการประเมินคุณภาพอีกครั้งน้ันไม่ได้ 
 ๘. งานแปล หมายถึง งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ  ที่เป็นงานวรรณกรรม หรือ
งานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืนๆ
ที่มีความสําคญั  และทรงคุณค่าในสาขาวิชาน้ันๆ  ซึง่เมื่อ
นํามาแปลแล้วจะเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์
ชัด  เป็นการแปลงจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  
หรือภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลงจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นอีกภาษาหน่ึง  การเผยแพร่ใน
ลักษณะเป็นรปูเล่มด้วยการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์   
หรือ การเผยแพร่โดยสือ่อิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปอย่าง
กว้างขวางมากกว่าใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 ๙. เอกสารประกอบการบรรยาย หมายถึง เอกสารที่
จัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการบรรยายเรื่องใดเรื่องหน่ึงในสาขา 
วิชาของตน  โดยมีเน้ือหาสาระตรงตามเร่ืองที่บรรยาย และ
แสดงหลักฐานประกอบ เช่น หัวข้อการบรรยาย วัน เวลา 
และสถานทีใ่นการบรรยาย  

 ทั้งน้ีให้จัดเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย  รูปแบบเป็น
เอกสารหรือสือ่อ่ืนๆ เช่น PowerPoint ที่มีหัวขอ้การ
บรรยาย มีรายละเอียดประกอบครบถ้วน  สมบูรณ ์  จน
สามารถทําความเข้าใจในสาระสําคัญน้ันได้โดยเบ็ดเสร็จ   
สามารถประเมนิความชัดเจนขององค์ความรู้  ความ
ครอบคลุมเน้ือหาและความถูกต้องได้ดีย่ิงขึ้น  อาจใช้ขอ้มูล  
แผนภาพ  ตัวอย่าง  หรือกรณีศึกษาประกอบ ซึ่งเอกสาร
ประกอบการบรรยายจํานวน 3 หัวข้อเทียบได้กับ 1 เรื่อง   
อาจทําเป็นเอกสารรูปเล่ม  หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือสื่อ
อ่ืนๆที่ใช้ประกอบการบรรยาย 
 ๑๐. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หมายถึง 
สิ่งประดิษฐ์ หรือ งานสร้างสรรค์ เช่น สิ่งประดิษฐ์เครื่องทุ่น
แรง  วัคซีน  สิ่งก่อสร้าง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือผลงาน
ด้านศิลปะ-ดนตรี  ผลงานทางวิชาการอ่ืนๆที่เสนอจะต้อง
ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและให้เห็นว่างานดังกล่าว
ทําให้เกิดความสามารถในการบุกเบิกสาขาวิชาน้ันๆ  สาํหรับ
ผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์  หรือมีหลักฐาน
รายละเอียดต่างๆประกอบแสดงให้เห็นคุณคา่ของผลงาน  
การเผยแพร่สามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น การเผยแพร่
เป็นรูปเล่ม ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือ สํานักพิมพ์
หรือการถ่ายสาํเนาเป็นรูปเล่ม, การเผยแพร่โดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส,์ การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ  การ
จัดการแสดง  หรือ มีการนําไปใช้ หรือ ประยุกต์อย่าง
แพร่หลายซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่าง
กว้างขวางมากกว่าใช้ในการปฏิบัติตามภาระงานในหน่วยงาน  
ทั้งน้ีต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของส่วนงาน หรือ สถาบันทางวิชาการที่
เก่ียวข้อง และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 
เดือน 
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เกร็ด 

ความรู ้
เกรด็ความรู 
Green Office สาํนักงานที่เปนมติรกบัสิ่งแวดลอม 
เรยีบเรยีง ศภุลกัษณ วฒันาเฉลมิยศ 

คอลมัน์พเิศษ 

 Green Office 
   สํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม

 Green Office คือระบบการดูแลสํานักงานให้เป็นมิตร
ต่อผู้ที่อาศัย  และ  เอ้ืออาทรต่อสังคม  ซึ่งการที่จะให้
สํานักงานเป็นสํานักงานสีเขียวน้ันต้องมาจากร่วมมือของทุก
คนในสํานักงาน  ซึ่งความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นได้ที่สําคัญมีอยู่ 
3 ประการประกอบด้วย 
 1. การให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและวัฒนธรรมองค์กร “คาร์บอนตํ่า” ในองค์กร 
การต้ังเป้าหมายในการลด Co2 ทั้งระดับบุคคล เช่น การลด
ใช้กระดาษ  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์์สํานักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 2. การแจ้งขอ้มูลให้กับพนักงานเพ่ือให้เกิดการมีส่วน
ร่วมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือปรับเปลี่ยน  พฤติกรรม 
เช่น การแจ้งข้อมูลปริมาณการปล่อย Co2 ระดับโครงการ
และบุคคลส่งผลให้บุคลากร พยายายามลดการปลดปล่อย 
Co2 ทั้งน้ีสิ่งสาํคัญคือการให้ความสําคัญของผู้บริหารหรือผู้มี
อํานาจตัดสินใจ ในการดําเนินกิจกรรมด้วย 
 3. การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็็นการ
ให้รางวัล ของขวัญ หรือโบนัส ซึ่งแรงจงูใจสามารถมีได้ทั้ง 
ด้านบวกและลบ เช่น ให้รางวัลกับคนที่ช่วยลด Co2 และ
ลงโทษสําหรับคนที่มีพฤติกรรม ในการเพ่ิม Co2 เป็นต้น 

 

 แนวทางปฏบัิตขิองสํานักงานสีเขียว 
 1. อุปกรณ์สาํนักงาน ให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด
พลังงาน  หรือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต้ังแต่ขบวนการผลิต  การขนส่ง  การใช้
งานและการกําจัดเมื่อหมดอายุการงาน  
รวมทั้งเรียนรู้การใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด     

ที่สําคัญควรทะนุถนอมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
ถูกหรือแพง  ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจะสังเกตได้จากฉลากเขียว 
 2. พลังงาน นํ้า และไฟฟ้า พลังงาน
ช่วยกันลด ละ เลิกการใช้พลังงานอย่าง
สิ้นเปลือง  นํ้า ให้ตรวจสอบจุดรั่วซึมของประปา เปลี่ยน
อุปกรณ์ที่ชํารุด ลดการก่อให้เกิดนํ้าเสีย และไฟฟ้าให้เลือกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 
 3. การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) คัดแยกขยะเพ่ือให้
ขยะมีปริมาณน้อยที่สุดและนํากลับมาใช้ใหม่ นําหลัก R 
มาใช้ควบคู่กับการดําเนินชีวิตอันได้แก่ Reuse – การนํา
กลับมาใช้ใหม่ Refuse-การปฏิเสธ Recycle-การแยกขยะ
Repair-ปรับปรุงของใช้ให้คุ้มค่า Reduce-การลดใช้พลังงาน
น้า ไฟ กระดาษ Replace-ใช้วัสดุที่สามารถทดแทนต้นไม้ได้
หรือใช้สินค้าหรือวัสดุสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. ปรับสภาพที่ทํางานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
การเปิดช่องแสงของอาคารให้มากขึ้นกว่าปกติเพ่ือใช้แสงจาก
ธรรมชาติ   เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟ  ติดฉนวนกัน
ความร้อนที่กับฝ้าเพดานและผนังอาคารที่กระทบกับความ
ร้อนโดยตรง  เป็นต้น 
 5.ปรับปรุงอาคารสํานักงานเพ่ือช่วยประหยัดพลังงาน
เช่น ทําการจัดวางตําแหน่งของหน้าต่างในตําแหน่งที่มีไม่รับ
แสงแดดโดยตรง(ใต้ร่มเงาไม้) จะป้องกันการดูดซับความร้อน
โดยตรง และภาระเคร่ืองปรับอากาศภายในห้อง เป็นต้น 
อ้างอิงจาก 
1. Green Office สํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(ออนไลน์)   http://www.reo11.net/download/news/
Green%20office.pdf  [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556] 
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จัดทําโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ปรึกษา  —-  ผศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
บรรณาธิการ —- นางศิรินพัชร  จามรดสิุต 

กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสวัสดริักษ์  ใสงาม 
นางสาววิลินธร  ชูโต 

นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 
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