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ท าความรู้จักกับ  
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 สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน จุลสารงานวิจัยและ
บริการวิชาการ   ฉบับนี้นับเปน็ฉบับที่ 3ประจ าเดือน
มีนาคม – เมษษยน 2556 งานวิจัยและบริการ
วิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารงานวิจัยและ
บริการวิชาการออนไลน์ฉบับนีจ้ะให้สาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นอีกช่องทางหนึง่ใน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากงานวิจัยและบริการสู่
ผู้อ่านทุกท่าน โดยเนื้อหาในฉบับนี้มีความน่าสนใจ
อย่างยิ่ง กองบรรณาธิการได้รวบรวมกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการ
วิจัยส าหรับนักศึกษา โครงการทุนวิจัยแกนน า 
ขั้นตอนการขอรับบริการทุนวิจัยและบริการวิชาการ 
(รับจ้างวิจัย) รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ของงานวิจัย
และบริการ นอกจากนี้ ยังมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ 
Journal Impact Factor และประเด็นร้อนเกี่ยวกับ
มาตรการประหยัดพลังงานมาให้ทุกท่านได้เตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือวิกฤตพลังงานไฟฟ้า  
เดือนเมษายน 2556 นี้    พบกันใหม่ฉบบัหน้าค่ะ 

03 
โครงการทุนนักวิจัยแกน
น าประจ าปี 2556 
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รองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล 
คณบดีคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการบรรยายพิเศษ  
Research Talk คร้ังที่ 1 เรื่อง "ยุทธศาสตร์การวิจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-
2559) " โดย ดร.เพ็ญธิดา ทิพย์โยธา ผู้อ านวยการ
ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บรรยายในหัวข้อ 
“เรียนรู้และเข้าใจยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)” และ ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา 
ทาบูกานอน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เป็นอดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม บรรยายในหัวข้อ "ประเด็นการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ" ใน
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม
นาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) เวลา 13.00-16.00 น. 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง อรุณเลิศอารีย์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ  กล่าว
เปิดการบรรยายพิเศษ Research Talk ครั้งที่ 2 
เรื่อง "การจัดท าข้อเสนอแผนงานวิจัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ วช."  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 
นางสุนันทา สมพงษ์ (ผู้อ านวยการภารกิจโครงการ
และประสานงานวิจัย) ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยมีคณาจารย์  นักวิจัยและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการ
บรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนาทตัณฑ
วิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   
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ข้อมูล ยุทธพล  ผ่องพลีศาล 

เรียบเรียง ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 

ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุน
การวิจัยแก่นักศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตร ี ปรญิญาโท  และปรญิญาเอก) 
เพ่ือการศึกษาวิจัยในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  และพลังงานทดแทน  ซึ่งมีสาขาวิจัยที่ให้การสนับสนุน 
2 แผน แบ่งเป็น  1) แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เรียงล าดับ  ดังนี้ภาคอุตสาหกรรม  ภาคอาคารธุกิจและ
บ้านพักอาศัย   ภาคขนส่ง  ภาคการผลิตไฟฟูา  2) แผนพลังงานทดแทน  เรียงล าดับ ดังนี้ พลังงานชีวมวล   ก๊าซ
ชีวภาพ  พลังงานจากขยะ  เอทานอล   ไบโอดีเซล  พลังงานน้ า  แสงอาทิตย์และลม  เทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจก 
      หมดเขต 22 เมษายน 2556 

ทุนการศึกษาในประเทศ  เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้   ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและ 
อนุรักษ์พลังงานในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  และแผนพลังงาน
ทดแทน  สาขาวิชาที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศ ปีงบประมาณ 2556  ดังนี้ 1) Policy, planning and 
management เช่น Energy ,Carbon management, carbon and climate change management, Urban 
planning   และ 2) Science and Technology  เช่น Fuel Technology , Power system  เป็นต้น 
      หมดเขต 31 พฤษภาคม 2556 

ทุนการศึกษาต่างประเทศ  เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้   ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและ 
อนุรักษ์พลังงานในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  และแผนพลังงาน
ทดแทน   
      หมดเขต 15 พฤษภาคม 2556 

สนใจศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่  
http://www.eppo.go.th/encon/research-2556/index.html 

หรอื สอบถามนายยทุธพล  ผอ่งพลศีาล โทร 2109 
งานวจิยัและบรกิารวชิาการ  
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โครงการทนุนกัวจิยัแกนน า ประจ าป ี2556 (Research Chair Grant) 

ข้อมูล ยุทธพล  ผ่องพลีศาล 

เรียบเรียง  นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

 

โครงการทุนวิจัยแกนน า
ประจ าปี 2556 

(Research Chair Grant) 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างสรรค์นักวิจัยแกนน าให้กับวงการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศอย่างเปน็รูปธรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการ
ผลิตผลงานวิจัย  อันจะน าไปสู่การยื่นจดสิทธบิัตรการผลิต
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และภาคสงัคม  อีกทั้งเพื่อเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากร
วิจัยสู่วงการวชิาการอย่างต่อเนือ่ง  นอกจากนี้ สวทช. ยังให้
ความส าคัญในการผลักดนัให้มีการเชื่อมโยงภาคการผลิตและ
บริการให้เข้ามามีส่วนร่วมส าคญัในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในด้านการวิจัยและพฒันาอีกด้วย 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและ
เพื่อให้โครงการสามารถเป็นหนึง่ในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพ
แห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 
สวทช. จึงจดัตั้ง “โครงการทนุวิจัยแกนน า” ขึ้นเพื่อสนับสนนุ
งานวิจยัภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลักของ สวทช. คือ 
เทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีโลหะและวสัดุ  
และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง  และมีการท างานเปน็
ทีม  มีโครงสร้างในการพัฒนานกัวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีความ
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดบันักศึกษาจนถึงระดับนักวิจัยอาวุธโส 
 2.สร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหวา่งภาค
ความรู้/ภาคการผลิตและบริการหรือภาคสังคม 
 3. เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวจิัยที่มีผลกระทบอย่างสูง
ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม 

ขอบเขตงานวิจัย 
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โปรแกรม สิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืน  ประสทิธิภาพทรัพยากรและ
พลังงาน  พลังงานหมุนเวยีนและเทคโนโลยีพลงังานใหม่ 
คุณสมบัติผูส้มัคร 
1.เป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในด้านที่เสนอขอทุน  เป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาการ 
2.มีความสามารถในการเปน็ผูน้ ากลุ่มวิจัย 
3.เป็นนักวิจัยไทยหรือต่างชาตทิีท่ างานในสถาบนัการศึกษา
หรือสถาบันวิจัย 
4.ผู้สมัครหรือผู้ร่วมวิจัยต้องมีผลงานวิจัยหรือผลงานตีพิมพ์
อย่างต่อเนื่อง  สามารถท างานวิจัยได้เต็มเวลาไม่ด ารง
ต าแหน่งบริหาร 
5.หากผู้สมัครอยู่ระหว่างรับทุนวิจัยขนาดใหญ่อื่นๆที่มี
งบประมาณกว่าล้านบาท ระยะเวลารับทนุดังกลา่วควรอยู่ไม่
เกิน1ปี 
การส่งข้อเสนอโครงการ  ประกอบด้วยเอกสาร 
1.รายละเอียดหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย 
2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทีจ่ะน ากลุ่มวิจัยไปสู่ความส าเร็จ 
3.หลักการและเหตุผล ที่มาปัญหาที่แสดงความรู้ความ
เชี่ยวชาญของกลุ่มวิจยัน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา 
4.แผนการด าเนนิงานในภาพรวมโครงการในระยะเวลา 5 ปี
และรายละเอียดของโครงการย่อย 
5.ผลงานเด่นและผลงานนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
6.รายละเอียดทั้งหมดต้องกรอกลงในแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการที่ สวทช. ก าหนด และหัวหน้าโครงการเป็นผู้
น าเสนอภาพรวมของโครงการในรูปแบบวิดีทัศน์ความยาวไม่
เกิน3นาท ี

หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 2556 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) http://nstda.or.th/ResearchChairGrant 
หรือ คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร 2019 
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มาตรการประหยดัพลงังาน   เตรยีมรบัมอืวกิฤตพิลังงาน 

เรื่อง ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 

 สถานการณ์ข่าวแหล่งก๊าซธรรมชาติจากพม่า
ปิดซ่อมบ ารุง ท าให้ก๊าซหายจากระบบ 1,100 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าในภาพรวม
ของไทย และอาจเกิดปัญหาไฟดับบางพื้นที่ของ
กรุงเทพฯและภาคใต้ช่วงเดือนเมษายน  ซึ่งสร้างความ
ตื่นตระหนกถึงวิกฤติพลังงานของประเทศ   แต่ละ
หน่วยงานเตรียมมาตรการรับมือวิกฤติพลังงานในครั้ง
นี้  คงถึงเวลาที่เราต้องตั้งรับและปรับตัวเตรียมพร้อม
กับสถานการณ์  โดยภาครัฐขอความร่วมมือในการ
ประหยัดพลังงานจากภาคประชาชน ภาคธุกิจการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่น 
 1.ลดใช้พลังงานที่เกินความจ าเป็น  
 2.ปิดไฟที่ไม่ใช้งาน  
 3.ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศอยู่ระดับ
ประหยัดพลังงานพร้อมทั้งล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ   
 4.ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงพัก
กลางวันของออฟฟิศ  
 5.การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เช่น 
หลอดประหยัดไฟ    
 6.สวมใส่เสื้อผ้าบางเหมาะกับสภาพอากาศร้อน   
ไม่สวมสูท   

 นอกจากนี้ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์มีโครงการ Low Car-
bon Faculty ซึ่งพูดถึงมาตรการ
ประหยัดพลังงานไว้ดังนี้ 
 1. เครื่องปรับอากาศ  ไม่เปิด
ประตูค้างไว้  ไม่เปิดพัดลมดูดอากาศ  

เปิดอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 25oC และเปิดในช่วงเวลา 
9.00-11.30 น. และ 13.00-16.00 น. 
 2. ลิฟท์  ใช้ลิฟท์เพียง 1 ตัว โดยเปิด-ปิดเวลา 
7.00 - 22.00 น. และข้ึน-ลงช้ันเดียวให้ใช้บันไดแทน 
 3. ไฟฟ้าแสงสว่าง เปิดไฟเฉพาะที่จ าเปิด ปิด
ไฟเวลา 12.00-13.00 น. ปิดไฟในห้องน้ าและทางเดิน
เมื่อไม่ใช้งาน 
 4. อุปกรณ์ไฟฟ้า  ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัง
เลิกงาน   ปิดคอมพิวเตอร์ตอนพักเที่ยง รวมทั้งตั้งค่า
พักหน้าจอ  
 วิกฤติพลังงานเดือนเมษายนนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่   
มาตรการประหยัดพลังงานดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหา
ได้จริงหรือไม่    เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ควรเริ่มต้นตั้ง
รับ  และปรับตัว  ช่วยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  
เริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆ  ที่จะกลายเป็นคุณค่ามหาศาล
ในอนาคต   เริ่มต้นจากถามตัวคุณเอง ว่า “วันนี้คุณ
ช่วยประหยัดพลังงานเพื่อชาติแล้วหรือยัง”  

ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
  งดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556  

 เพื่อช่วยประหยดัพลังงานและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

 

มาตรการประหยัด  
เตรียมรับมือวิกฤติ 

 

พลังงาน 
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แบบฟอรม์ตา่งๆ ของงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 

เรื่อง  ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 

 จากฉบับปฐมฤกษ์ที่คอลัมน์จับตาเรื่องเด่นได้แนะน าฐานข้อมูลและบริการออนไลน์ซึ่งมีข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจของ
งานวิจัยและบริการวิชาการรวบรวมไว้อยู่มากมาย  และหนึ่งในข้อมูลที่ส าคัญคือแบบฟอร์มต่างๆในการขอรับทุนวิจัย  หรือ 
ขอใช้บริการซึ่งท่านสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดได้  ดังนี้ 
1. เข้าไปที่เว็บไซต ์ http://www.en.mahidol.ac.th/

แบบฟอร์มต่างๆ 
ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

มีแบบฟอร์มต่างๆให้เลอืก  ดังนี้   
1 . ใบสมัครขอรับทุน  
 ทุนภายในมหาวิทยาลัย 
 ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ทุนอื่นๆ  เช่น ทุน R2R  / ทุน Seed Grant   

มีทั้งแบบฟอร์มการขอทุน(บงส.1) และ 
แบบรายงานความก้าวหน้า (บงส.4) 

 แบบขอทุนการน าเสนอผลงานต่างประเทศ 

 แบบฟอร์มภายในคณะ  
2. แบบฟอร์มต่างๆภายในคณะ 
 แบบฟอร์มการเบิกหรอืยืมพัสดุใน

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

 แบบขอรับค่าตีพิมพ์งานวิจัย Journal  
Publication  

2. คลิกท่ี “แบบฟอร์มต่างๆ” จะปรากฏ
แบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดมากมาย  
ดังรูปภาพด้านล่าง 

new 

new 

new 
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เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 

 

เรือ่งนีต้้องขยาย 

ขัน้ตอนการขอรบับรกิารทนุวจิยัและบรกิารวชิาการ (รบัจา้งวจิยั) 

ขอ้มูล  ยทุธนา เปี่ยมเจรญิ  และ  ยทุธพล  ผอ่งพลศีาล 

เรียบเรยีง ศภุลักษณ์ วฒันาเฉลิมยศ         

  ขั้นตอนการขอรับบริการ 
ทุนวิจัย และ บริการวิชาการ (รับจ้างวจิัย) 

 ขั้นตอนการขอรับด าเนินงานโครงการวิจัย ประเภทบริการวิชาการ  ผู้ประสงค์จะรับท าโครงการต้องยื่นข้อเสนอ
โครงการ และหนังสือมอบอ านาจลงนามข้อตกลงรับท าโครงการ   รายละเอียด ดังแผนภาพ 

    ประเภทบรกิารวิชาการ (รับจา้งวจิยั) 

 การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการปฎิบัติตามข้ันตอน  คือ นักวิจัยต้องเปิดบัญชีโครงการ  และเมื่อผู้ว่าจ้างเห็นชอบจะจ่าย
เงินงวดงานตามสัญญา  โดยจ่ายผ่านบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดล  ผ่านศูนย์พัฒนาปัญญาคม หรือ ศูนย์บริการทรัพย์สินทาง
ปัญญา จึงจะเข้าบัญชีโครงการที่โครงการที่เปิดบัญชีไว้ โดยหักค่าตอบแทน 10% ของแต่ละงวดงาน ดังแผนภาพ 

แผนภาพ ขั้นตอนการใช้บริการ การขอรับด าเนินงานโครงการประเภทบริการวิชาการ 

แหล่งทุนเห็นชอบ บัญชีมหาวิทยาลัย 

กองคลัง มหิดล 

ศูนย์พัฒนาปัญญาคม 
(โครงกรหน่วยงานรัฐ) 

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

(โครงการหน่วยงานเอกชน) 

เข้าบัญชีโครงการ 
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    ประเภททุนวจิยั 
 ขั้นตอนการขอรับด าเนินงานโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัย ซึ่งแบ่งเป็นทุนวิจัยภายใน(งบประมาณแผ่นดิน/เงิน
รายได้) และทุนภายนอก (แหล่งทุน) รายละเอียด ดังแผนภาพ 

นักวิจัยยื่นเอกสารหมายเลข1-3 
ที่งานวิจัยและบริการวชิาการ 

กองบริหารงานวิจัย 
มหิดล ตรวจเอกสาร 

คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย มหิดลพิจารณา 

อธิการบดีอนุมัต ิ

อนุมัต ิ

* หากผ่านแต่มีการแก้ไขจะส่งกลบัไปให้นักวิจัยแก้ไขและยื่นกลับไปท่ี
กองบริหารงานวิจัย ผ่านกระบวนการเดมิอีกครั้ง 

แจ้งผลแก่ผู้วิจยั 

** เอกสารประกอบ 
1. แบบฟอร์มขอส่ง
จดหมายราชการ 
2. ข้อเสนอโครงการวิจยั 
3. ไฟล์โครงการวิจัยใน
รูปแบบ CR-ROM 
 

นักวิจัยยื่นเอกสารหมายเลข 1-3ท่ีงานวิจัยและบริการวิชาการ 

** เอกสารประกอบ 
1. แบบฟอร์มขอส่ง
จดหมายราชการ 
2. ข้อเสนอโครงการวิจยั 
3. ไฟล์โครงการวิจัยใน
รูปแบบ CR-ROM 
4. สัญญารับทุน 
 
 

แหล่งทุนท่ีสนับสนุนพิจารณา 

นักวิจัยเตรียมเอกสารหมายเลข
2,4 ท าสัญญารับทุน 

อนุมัต ิ

งานวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ 

กองบริหารงานวิจัย มหิดล 

อธิการบดีลงนาม หรือ 
มอบอ านาจให้ผู้แทนลงนาม 

เอกสารหมายเลข 2,4 ถูกตอ้งครบถว้น 

ส่งสัญญาคืนให้คณะฯ เพื่อให้คู่สัญญา 
ลงนามและจัดเก็บฝุายละ 1 ฉบับ 

ทุนวิจัยภายใน 
(งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้) 

ทุนวิจัยภายนอก 
(แหล่งทุน) 

 นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยประสงค์จะเบิกค่าใช้จ่ายจากแหล่งทุนผู้วิจัยต้องปฎิบัติตามขั้นตอน  คือ นักวิจัยหรือหัวหน้า
โครงการต้องยื่นเอกสารบันทึกข้อความขอเปิดบัญชี พร้อมทั้งแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเพ่ือเปิดบัญชีโครงการด้วยตนเองและ
ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารให้งานคลังและพัสดุ เมื่อแหล่งทุนโอนเงินให้ผู้วิจัยตามงวดงานต่างๆ เงินจะจ่ายผ่าน
กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล  ผ่านงานคลังและพัสดุของคณะ ซึ่งนักวิจัยสามารถรับเช็คได้ที่งานคลังและพัสดุ  ซึ่งทุนวิจัย
ภายนอกจะมีการหักค่าตอบแทน 10% (ให้มหาวิทยาลัย 4% และให้คณะฯ 6%) 

ทุนวิจัยภายใน 

ทุนวิจัยภายนอก 

งานคลังและพัสดุ
ของคณะ 

นักวิจัยรับเช็คที่ 
งานคลังและพัสดุ 

** จ่ายเช็คตามชื่อบัญชโีครงการ 
โดยทางงานคลังและพัสดุจะแจ้งให้
หัวหน้าโครงการรับทราบ 

คณบดี(ผา่นรองวิจัย) ลงนาม 

 

ผู้สนใจทุนวิจัยภายในสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มระเบียบการได้ท่ีเว็บไซต์กองบริหารงานวิจัย  
http://intranet.mahidol/op/orra/  แล้วเลือกหัวข้อ “Download ใบสมัครทุน” 
ส่วนทุนวิจัยภายนอกให้ศึกษารายละเอียดการยื่นเอกสารขอทุนจากแหล่งทุนนั้นๆ 

บัญชีมหาวิทยาลัย 

กองคลัง มหิดล 
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อาหารสมอง 

ผลสรปุการพฒันาโจทยว์จิยัเชงิพืน้ทีเ่พื่อการขบัเคลือ่นสูค่วามยัง่ยืน 

เรือ่ง  นางสาวศภุลักษณ์  วฒันาเฉลมิยศ, นายยทุธพล  ผอ่งพลศีาล, นางสวสัดริักษ ์ ใสงาม  

 

 การจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การพัฒนา
โจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม” เป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 “สร้างความ
เป็นเลิศทางวิจัย บริการวิชาการ และฝึกอบรม” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการให้เกิดโจทย์วิจัยด้านการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมและมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ สร้างภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับภาคประชา
สังคมในท้องถิ่น และเพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางการ
สนับสนุนนโยบายการวิจัยของคณะในอนาคต โดยคาดหวัง
ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะท าให้คณะได้รับโจทย์วิจัยเพื่อการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ที่สอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เกิดภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อ
พัฒนาเป็นนโยบายการสนับสนุนนักวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนในอนาคต  
 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 
ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภาคประชาสังคมและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 
มหิดลทั้งหมด 12 คน ภายใต้หัวข้อการแสดงความคิดเห็น 
“ปัญหาสิ่งแวดล้อมใดบ้างในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญและ 

ผลสรุปการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนท่ี
   เพ่ือการขับเคล่ือนสู่ความย่ังยืน 

ต้องการแก้ไข” ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ จ านวน 6 ปัญหา เรียง
จากมากไปน้อย ได้แก่ น้ าเสีย  การบริหารจัดการน้ าและ
การจัดการขยะ ผั ง เมือง  (รวมการพัฒนาจิตส านึ ก
สิ่งแวดล้อม) การเกษตรและมลพิษ มลพิษทางอากาศ และ
ปัญหาวัชพืชการเกษตร ส่วนปัญหาที่มีความเป็นไปได้ในการ
แก้ไขเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ น้ าเสีย การบริหาร
จัดการน้ า การบริหารจัดการขยะ การพัฒนาจิตส านึก
สิ่งแวดล้อม (รวมการเกษตรและมลพิษ) ผังเมือง และวัชพืช
การเกษตร ซึ่งถ้าพิจารณาทั้ง 2 ส่วน เฉพาะปัญหาที่มี
ความส าคัญและความเป็นไปได้ในการแก้ไข 3 อันดับแรก
พบว่าปัญหาน้ าเสีย ปัญหาการบริหารจัดการน้ า และปัญหา
การบริหารจัดการขยะ เป็นปัญหาที่มีความส าคัญและมี
ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหามากที่สุด 

ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมเห็นว่า
การมาร่วมกิจกรรมในวันนี้มีความเป็นไปได้ในระดับปาน
กลางที่จะสามารถน าโจทย์ที่ได้ไปปฎิบัติเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน 
เนื่องจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้ความส าคัญกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตามผู้ร่วมกิจกรรมและคนในชุมชน
ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และคาดหวังว่าคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จะสามารถท างานวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้  

 

อาหาร 

สมอง 
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นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของกิจกรรมดังกล่าว ได้เปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการวิจัยที่เป็นปัญหาเร่งด่วนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งรูปแบบที่เหมาะสมในการลงพ้ืนที่วิจัยจากนักศึกษา
แ ล ะ ค ณ า จ า ร ย์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ส รุ ป ไ ด้ ดั ง นี้  
 1) ปัญหาเร่งด่วนในพ้ืนที่ อาทิ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าระหว่างภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในอ าเภอ
นครชัยศรี ปัญหาน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลต าบลกระทุ่มล้ม 
อ าเภอสามพราน และปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลในคลอง
โยง อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม เป็นประเด็นที่ทุก
ภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ระดับผู้น าท้องถิ่นจนถึง
ผู้บริหารของจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานโยธาธิการ
และผังเมือง โดยเริ่มจากจุดย่อยในแต่ละพ้ืนที่ มีการศึกษา
ความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการให้ส าเร็จเสียก่อนที่
จะแก้ปัญหาภาพรวมทั้งจังหวัด ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดของการบูร
ณาการร่วมกันคือ ทุกภาคส่วนต้องยึดผลประโยชน์ของ
สาธารณะเป็นหลัก รวมทั้งการแก้ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ต้อง
ไม่สร้างผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียง แล้วจึงขยายผลสู่การ
พัฒนาเชิงนโยบายอันมีข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกระดับ  

2) รูปแบบการลงพื้นที่วิจัยจากนักศึกษาและคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัย แบ่งได้เป็น 2  ระดับ ดังนี้  

2.1) ระดับนักศึกษาและนักวิจัย ต้องด าเนินการวิจัยใน
พ้ืนที่ให้มีความต่อเนื่อง มีการรายงานความคืบหน้าให้ชุมชน
รั บทราบและต้ องส่ ง ผล งานวิ จั ย ฉบั บสมบู รณ์ แก่ ผู้
ประสานงานในพื้นที่ด้วย เพ่ือที่ชุมชนจะได้น าผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมทั้งคณาจารย์ผู้ควบคุมควร
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้นักศึกษาก่อนลงพ้ืนที่จริง รวมทั้ง
มีมารยาทในการพบปะกับผู้น าและชาวบ้านด้วย เพ่ือเป็น
การสร้างความประทับใจแก่คนในชุมชน 

2.2) ระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาทิ อธิการบดี รอง
อธิการบดี และคณบดีคณะต่าง ๆ ควรมีการพบปะกับผู้น า
ท้องถิ่นทุกระดับ เพ่ือที่จะน าเสนอแนวคิดการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเร่งด่วนในพ้ืนที่ด้วยการสร้างโครงการวิจัยซึ่งมี
บทสรุปด้วยข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
ประเด็นการพัฒนาจิตส านึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า   

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ระดับผู้บริหาร 
 จากการสรุปผลการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นใน
ครั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมได้วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางสร้างโจทย์
วิจัยเชิงพ้ืนที่ สื่อสารข้อมูลไปยังนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในคณะ 
และวิเคราะห์ศักยภาพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาเป็นข้อเสนอ
เชิงนโยบายแก่ระดับผู้บริหารน าไปพิจารณาก าหนดนโยบาย
สนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ใน
อนาคต ดังนี้   

1) นักวิจัยควรมุ่งเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาน้ าเสีย  ปัญหาการบริหารจัดการน้ า และปัญหา
การบริหารจัดการขยะ ซึ่ งกลุ่ ม เปูาหมายในพ้ืนที่ ให้
ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ และเห็นพ้องว่ามีความเป็นไปได้
ในการแก้ ไขปัญหามากที่ สุ ด  อันเป็นการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ ในด้าน
การเสริมสร้าง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 

2) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้ให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารเพ่ือ
รับทราบ และน าไปใช้พัฒนาโครงการวิจัย รวมถึงก าหนด
ทิศทางและนโยบาย 

3) จากข้อมูลสรุปว่าชุมชนต้องการงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย  ปัญหาการบริหาร
จัดการน้ า และปัญหาการบริหารจัดการขยะ เมื่อวิเคราะห์
จากข้อมูลศักยภาพของคณะ พบว่าคณาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีถึงร้อยละ 48 
และความเชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์  เช่น การจัดการ
ทรัพยากร เทคโนโลยีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  มีถึงร้อยละ 
14 นอกจากนี้ ผลงานวิจัยที่ผ่านมาในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 
พบว่าคณาจารย์ท างานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน ร้อยละ 17 การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ 
ร้อยละ 8 ทรัพยากรน้ า ร้อยละ 2 และการจัดการของเสีย 
ร้อยละ 2 จึงสรุปได้ว่าที่ผ่านมาคณะยังมีการวิจัยด้าน
ดังกล่าวค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามคณะมีศักยภาพด้าน
บุคลากรเพียงพอที่จะมุ่งเน้นการท างานวิจัยด้านดังกล่าวได้
มากขึ้น  

4) ควรมีการวางแผนท างานวิจัยร่วมกับชุมชนใน
พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการด าเนิน
โครงการวิจัย 
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เกร็ด 

ความรู้ 

เกรด็ความรู ้

ท าความรูจ้กักบั Journal Impact factor  

เรียบเรยีง ศภุลักษณ์ วฒันาเฉลิมยศ 

 

ท าความรูจ้กักบั  
Journal Impact Factor 

 Journal Impact Factor คืออะไร 
 Journal Impact factor  หรือ Impact factor ของ
วารสาร คือ ตัววัดความถี่ของบทความในวารสารโดยเฉลี่ย
ที่ถูกน าไปอ้างถงึในปีนั้น  โดยเปรียบเทียบจ านวนวารสาร
ที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวใน 2 ปีที่ผ่านมา เช่น Impact 
factor   ของปี 2012 ของวารสารสิ่งแวดล้อม หมายถึงวา่ มี
การอ้างอิงบทความในวารสารสิง่แวดล้อมในปี 2010-2011 
และถูกน ามาอ้างในปี 2012 จ านวนเฉลี่ยคิดจากตัวเลจจาก
จ านวนที่อ้าง หารด้วยจ านวนบทความทัง้หมดในปี 2010-
2011  วารสารที่ดีจะมีค่า Impact factor  สูง 

 ความส าคัญของค่า Impact Factor  

1. เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ / ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. พิจารณาจัดสรรเงินทนุอุดหนุนการวิจัย 
3. ตัดสินรางวลันักวิจัยหรือผลงานวิจัยดีเดน่ต่างๆ 
4. รับสมัครอาจารย์หรือนักวิจัยเข้าท างาน 
5. ประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบั
ปริญญาเอก ที่ก าหนดให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติก่อนอนุมัติให้จบการศึกษา  

การประเมินคุณภาพนักวิจัยหรือผลงานวิจัย อาจไม่สามารถ
ตัดสินได้ด้วยเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ค่า Im-
pact Factor ของวารสารที่ตีพมิพ์เป็นเพียงหนึ่งในจ านวนดชันี
ชี้วัดเท่านั้น และควรพิจารณาเกณฑ์อื่นควบคู่ไปด้วย เชน่ 
จ านวนคร้ังที่แต่ละบทความได้รบัการอ้างอิงจากบทความอื่น  

 
อ้างอิงจาก 

1. บทบรรณาธิการของวารสารกุมารเวชศาสตร , 2547 ; Vol. 43(3) : 151   
โดย ศ.นพ.ยง  ภูว่รวรรณ  

2. Impact factor คืออะไร (ออนไลน์)  http://www.bloggang.com/
viewdiary.php?id=greenarea&month=04-2012&group=4 [23 มกราคม 2556] 

คอลัมน์พิเศษ 

 ค่า Impact Factor ใช้ประเมิน คุณภาพ   
 ผลงานวิจัยได้จริงหรือ ? 

(Citation Frequency) โดยสบืค้นจากฐานข้อมูล ISI Web of 
Science - Science Citation Index Expanded ส าหรับ
ประเทศไทยเองก็ได้มีการพิจารณารางวลัผลงานวิจัยเกียรติยศ
สกว.(TRF Research Publication Award) หรือ รางวัล
ผลงานวิจัยตพีิมพ์ทีไ่ด้รับการอ้างอิง (Citation) โดยรวมสูงสุด 
เป็นประจ าทุกปี นับตัง้แต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา  และมีศนูย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai Journal Citation  
Index Centre) ทีช่่วยพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจยั
และผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยรวมทั้งค านวณและรายงานค่า  
Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐาน 
ข้อมูลTCI (เรียกว่า TCI impact factors) 
 นอกจากนี้ส านักงานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย (สกว.) ได้
สนับสนนุทุนวิจัยเชิงวชิาการหลากหลายประเภท ที่มีเปูาหมาย
หลักในการสร้างนักวิจัยอาชีพทีม่ีความสามารถสูง ให้สร้างองค์
ความรู้ใหม่และผลิตผลงานทีต่ีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ 
สูงนัน้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับคุณภาพวารสารวชิาการใน
ประเทศ และเพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงส าหรับ สกว. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
วารสารวชิาการทีต่ีพิมพ์ในประเทศ ส านักงานกองทุนสนบัสนนุ
การวิจัย จึงได้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพวารสารทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และด้านมนุษยศาสตร์และ
ศิลปกรรม  ซึ่งสามารถตรวจสอบระดับวารสารได้ที่ 
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Environm
ent and Natural Resources Journal  

วารสาร Environment and Natural Resources Journal  
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัจจุบันวารสาร Environment and Natural Resources Journal 
จัดอยู่ฐานข้อมูล TCI คุณภาพระดับ 2 

สนใจส่งบทความติดต่อคุณวรนันท์ บุตรราช  E-mail : worranan.bou@mahidol.ac.th  
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.ennrjournal.com/ 
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