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จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหดิล 
ปีที่ 3 ฉบับท่ี 4 เดอืนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558 
จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ  
โดยเฉพาะเร่ืองทุนวิจัย 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที ่
3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ที่ปรึกษา    
รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ 
บรรณาธิการ  
นางศิรินพัชร  จามรดุสิต 
กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
นางสาวสุกัญญา  เสรีนนท์ชัย 
นายยุทธพล ผ่องพลีศาล 
นางสาววิลินธร ชูโต 
ฝ่ายศิลป์ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/

บรรณาธิการบอกกล่าว 
 สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน ส าหรับหน้าร้อนนี้
หลาย ๆ ท่านคงรู้สึกเหมือนๆ กันว่า หน้าร้อนปีนี้
ร้อนมากๆๆ เลยใช่ไหมคะ แต่ว่ามันก็ร้อนอย่างนี้มา
ทุกปีแหละคะ เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนที่แล้ว
มีฝนตกลงมาในหลายๆ แห่งท าให้หลายๆ ท่านชอบ
และคงจะได้คลายร้อนไปได้บ้างนะคะ 

 ส าหรับเนื้อหาสาระต่าง ๆ ในจุลสารงานวิจัย
และบริการวิชาการฉบับนี้ ก็ยังคงรูปแบบของความ
หลากหลายเช่นเคย ติดตามอ่านสาระและข่าวสาร
หลากหลายในจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ
ฉบับนี้ได้เลยค่ะ 

     พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
     Sirinapat  
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รอบรั้ว 

งาน 

วิจัย 

รอบรั้วงานวจิยั 

ผลงานทีน่า่สนใจของงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 

เรือ่ง นางสาวศภุลักษณ ์ วฒันาเฉลมิยศ  

 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์
สยาม อรุณศรีมรกต (รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
บริการวิชาการ)ให้การต้อนรับดร.พลภัทร พฤกษานานนท ์
ที่ปรึกษาเทคโนโลยวีัสดุวิทยาศาสตร์บริษัทCleanozone 
traffic (Thailand) CO.,LTD ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายใน
การประชุมงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผักตบ 
ชวา ณ ห้องประชุมนาทตณัฑวิรุฬห์ (1103) คณะ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 รอง
ศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล (คณบดี)ร่วมต้อนรับ 
Dr. Intan Suci Nurhati, (Singapore-MIT Alliance for 
Research and Technology) ซึ่งให้เกียรติมาบรรยาย
Research talk คร้ังที่ 3-2558 ในหัวข้อ “Time  
Capsule of Climate and Marine Environmental 
Changes via Reef-building Corals” ณ ห้องประชุม
เทพพนมเมืองแมน  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์
สยาม อรุณศรีมรกต (รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
บริการวิชาการ) กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ Research 
Talk คร้ังที่ 4/2558 เร่ือง “เรียนรู้ ใส่ใจ จริยธรรมการ
วิจัยในคน” โดยได้รบัเกียรติจาก ศาสตราจารย์แพทย์หญงิ 
พรรณแข มไหสวริยะ(ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
การวิจัยในคน  มหาวิทยาลยัมหิดล) ณ ห้องประชุม
นาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ม.มหิดล 

 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 
26 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม 2558 โดยคณะสิง่แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ โดยการสนบัสนุนจากบริษทั 
ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความส าคัญของการร่วม
เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน ในปีนีใ้น
หัวข้อ “ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งดนิ ดินดีเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี” โดยคัดเลือกเยาวชนทีก่ าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 จากทั่วประเทศ  

           จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ     1  



I 

Get 

Focus 

จบัตาเรือ่งเด่น 

เรือ่ง ทนุ International Atomic  Energy Agency (IAEA)  

เรื่อง นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 

    2      จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ       

                    แหล่งทุน International Atomic  Energy Agency (IAEA) ได้ประกาศรับสมัครทุนวิจัยประจ าปี 2558 ซึ่ง
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ 10 โปรแกรมหลัก  ดังนี้ 

 1. Nuclear  Power    2. Nuclear Fuel cycle and Materials Technologies 

 3. Capacity Buliding and Nuclear Knowledge for sustainability Energy Development  

 4. Nuclear Science    5. Food and Agriculture 

 6. Human Health     7. Environment 

 8.  Radioisotope Production and Radiation Technology 

 9. Safety of Nuclear Installations   10. Nuclear Security 

 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://cra.iaea.org/cra/index.html 

International Atomic   

Energy Agency (IAEA)  



  

เป็นงานวิจัยที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล   
และ ยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   

จ านวนทุนและจ านวนเงินสนับสนุน    
ภายใต้วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 บาท   

ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ  

1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 58 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี

ผู้สนใจสอบถามขอ้มูลได้ที ่
งานวิจัยและบริการวิชาการ  

โทรศัพท์ 2114 
E-mail : supalak.waa@mahidol.ac.th 

**ผู้ขอทุนต้องเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลา  เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการสนับสนนุทนุวิจัยจาก
บัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของของคณะฯ และเป็น
ผู้ที่ไม่เคยได้รับการสนับสนนุทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นมาก่อนเลยภายใน

I 

Get 

Focus 

จบัตาเรือ่งเด่น 
ทุน Seed Grant  

เรื่อง นางสาวศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 
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International 

Funding 

Opportunity 

IFO News (International Funding Opportunity News ) 

สรปุข้อมลูทนุวจิยัตา่งประเทศ เดอืน พฤษภาคม-มถินุายน 2014 

เรื่อง นางสาวสุกัญญา  เสรีนนท์ชัย 

International Funding 
 Opportunity News (IFO News) 

 IFO News ฉบับนี้ขอน าข้อมูลทุนจาก National Geographic มาฝากทุกท่านเพิ่มเติมค่ะ  ตามด้วยทุนวิจัย
โปรแกรม Horizon 2020 สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งยังคงมีประกาศให้ทุนอย่างต่อเนื่อง  และขอปิดท้าย
ด้วยทุนวิจัยท่ีเคยประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่หมดเขตสมัครค่ะ  เป็นทุนจาก The World Academy of 
Sciences (อิตาลี) และ Matsumae International Foundation (ญี่ปุ่น) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะ    
 สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี สุกัญญา (ตุ้ม) Email: sukanya.ser@mahidol.ac.th, ssereenonchai@gmail.com   
โทรภายใน 2132 

National Geographic 

Program  
Details 

Eligibility Application Due 

Committee 
for Research 
and  
Exploration 
Grant 

All proposed projects must have both a geographical dimension and relevance to 
other scientific fields and be of broad scientific interest.  Applications are generally 
limited to the following disciplines: anthropology, archaeology, astronomy, biology, 
botany, geography, geology, oceanography, paleontology and zoology, with empha-
sizing multidisciplinary projects regarding environmental issues. Applicants are ex-
pected to have advanced degrees (Ph.D. or equivalent). 
More details: 
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/cre-application/ 

Applying for a grant from 
the Committee for Re-
search and Exploration 
(CRE) is a two-step pro-
cess: pre-application and 
application. 
  
Pre-applications should 
be submitted at least 10 
months in advance of 
anticipated project dates 
via https://
www.grantrequest.com/
SID_69/?
SA=SNA&FID=35021 

Conservation 
Trust Grant 

  

conservation activities around the world as fitting within the mission of the National 
Geographic Society projects that contribute significantly to the preservation and sus-
tainable use of the Earth's biological, cultural, and historical resources  Applicants 
are not required to have a Ph.D. or other advanced degrees, but must provide a 
record of prior research or conservation action. 
More details:    http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/
conservation-trust-application/ 

National  
Geographic  
Society/ 
Waitt Grants 

  

projects that require venture capital, supporting exceptional projects while foregoing 
a time-consuming peer-review process "proof of concept" research for applicants at 
an earlier stage in their careers than other National Geographic Society (NGS) grant  
programs. Applicants are not required to have advanced degrees, though they will 
be required to show a commensurate level of expertise and experience.  
More details:   http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/waitt-
grants-application/ 

Applications are accepted 
on a rolling basis via 
http://
www.nationalgeographic.c
om/explorers/grants-
programs/waitt-grants-
application/ 

Useful link:  Grant Applications Frequently Asked Questions  
(http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/faq/) 
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Horizon 2020 

Funding topic Scope of funding Application 
Due 

Societal Challenges: COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY   
LCE-03-2015: Demon-
stration of renewable 
electricity and heating/
cooling technologies 

address one or more of the specific technology challenges (photovoltaics, wind energy, ocean 
energy, deep geothermal energy, renewable heating and cooling), aiming at “demonstration” of 
these technology solutions, accompanied, where appropriate, by supporting research activities 
and activities targeting market uptake Technical issues, synergies between technologies, regional 
approaches, socio-economic and environmental aspects from a life-cycle perspective need to be 
appropriately addressed where relevant. 
More details:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/1142-lce-03-2015.html 

05-05-2015 
17:00:00 
(Brussels 
local time) 

LCE-12-2015: Demon-
strating advanced bio-
fuel technologies 

address the medium-term challenges for market penetration of advanced biofuels 
address one of the following respective sub-challenges, or a combination of them: 
prove that advanced biofuels and bioenergy carriers technologies, as identified in the Implemen-
tation Plan of the European Industrial Bioenergy Initiative (EIBI), are technically viable, environmen-
tally and socially sustainable, and potentially cost-competitive at commercial scale  develop lo-
gistic systems for a sound, safe and sustainable feedstock supply 
More details:   http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/1143-lce-12-2015.html 

05-05-2015 
17:00:00 
(Brussels 
local time) 

LCE-19-2015: Support-
ing coordination of 
national R&D activities 

focus on supporting either: The transfer of knowledge among participants and other dissemination 
activities, activities to foster the use of research outcomes by industry of a  project resulting from 
synchronised funding processes of at least three Member States, or The coordination of call for 
proposals of at least three Member States, for instance, through support to networking activities 
of public funding bodies, leading to the promotion of the use of single peer-reviewed evaluations, 
development and use of harmonised monitoring and review methodologies, support to the prep-
aration of high risk, high cost large scale pilots for joint actions with or without EC funding, linking 
national research programmes and other funding mechanisms and building partnerships with the 
necessary scale and scope etc. 
 More details:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/1144-lce-19-2015.html 

05-05-2015 
17:00:00 
(Brussels 
local time) 

LCE-21-2015: Model-
ling and analysing the 
energy system, its 
transformation and 
impacts 

cover one or several of the following aspects: Comparative assessment of the impacts and the 
sustainability performance of all relevant energy technologies, including renewable, fossil, and 
nuclear technologies. Comparative assessment of transformation paths towards a sustainable en-
ergy system and the related impacts on environment, society and economy. Analysing and mod-
elling the impacts of technological development and innovation on the energy-system and its 
dynamics. Analysing and modelling of technology policy measures in the framework of the SET-
Plan to promote the transition towards a sustainable energy system, assessment of the impact of 
these measures on society, environment and economy, including safety and access to clean, relia-
ble and affordable energy. 
 More details:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/1145-lce-21-2015.html 

05-05-2015 
17:00:00 
(Brussels 
local time) 

Societal Challenges: SMART CITIES AND COMMUNITIES   
SCC-01-2015: Smart 
Cities and Communi-
ties solutions integrat-
ing energy, transport, 
ICT sectors through 
lighthouse  projects 

identify, develop and deploy replicable, balanced and integrated solutions in the energy, 
transport, and ICT actions through partnerships between municipalities and industries 
More details:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/2148-scc-01-2015.html 

05-05-2015 
17:00:00 
(Brussels 
local time) 

SCC-03-2015:  
Development of  
system standards for 
smart cities and  
communities solutions 

The process for developing smart cities and communities standards should ensure 
interoperability of solutions, i.e. adaptability of solutions to new user requirements and techno-
logical change as well as avoidance of entry barriers or vendor lock-in through promoting com-
mon meta-data structures and interoperable (open) interfaces instead of proprietary ones; open 
and consistent data, i.e. making relevant data as widely available as possible – including to third 
parties for the purpose of applications development – whilst using common, transparent meas-
urement and data collection standards to ensure meaningfulness and comparability of perfor-
mance/outcome measurements. 
 More details:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/2149-scc-03-2015.html 

05-05-2015 
17:00:00 
(Brussels 
local time) 
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Societal Challenges: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy   
ISIB-02-2015: Closing the 
research and innovation 
divide: the crucial role of 
innovation support services 
and knowledge exchange 

Involve actors from science and agricultural practice and facilitate the exchange on 
existing knowledge on innovative approaches in agriculture, the supply chain, and 
rural areas. They should help to put existing research into practice and capture cre-
ative ideas from the grassroots-level. Methods for generation of innovation-driven 
research should be promoted taking into account the diversity of European regions, 
farming and agro-food systems. 
 More details: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/2295-isib-02-2015.html 

 11-06-2015 
17:00:00 
(Brussels local 
time) 

ISIB-12c-2015: Monitoring 
and mitigation of agricultur-
al and forestry greenhouse 
gases (GHG) 

Monitoring and mitigation of agricultural GHG, including such aspects as reducing 
uncertainties and improving national agricultural GHG inventories (e.g. with ICOS), 
the role of climatic variability and agricultural and forestry practices for GHG emis-
sions, the technical and economic potential of CH4 and N2O mitigation, carbon se-
questration and reduced emissions from energy use and pre-chain inputs, emis-
sions/removals certification, economic and policy measures, including trade, barriers 
to implementation, life cycle assessment. 
More details:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/2297-isib-12c-2015.html 

 11-06-2015 
17:00:00 
(Brussels local 
time) 

Useful links: 
Eligibility (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-c-elig_en.pdf) : 
- Research & innovation action: At least three legal entities. Each of the three shall be established in a different Member State or asso-
ciated country. All three legal entities shall be independent of each other.  
- Coordination & support action: At least one legal entity established in a Member State or associated country. 
How to participate (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html) 
Standard admissibility conditions (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-
annex-b-adm_en.pdf) 
Specific provisions and funding rates (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-
annex-d-ria_en.pdf) 
Standard proposal template (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia_en.pdf) 
Standard evaluation form (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-ria-ia-csa_en.pdf) 
Annotated Model Grant Agreement (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf) 

TWAS Research Grants in Basic Sciences 

Program Details Eligibility Application Due 
TWAS Research Grants are awarded 
to high-level promising research 
projects in biology, chemistry, 
mathematics and physics carried 
out by research consortia (formed 
by one or two collaborating groups 
to work on a common problem 
and possibly located  within the 
same country or region) in the 81 
S&T-lagging countries identified by 
TWAS. 
The grants, which are normally 
provided for a period of 18 
months, may be used to purchase 
scientific equipment, consumables 
and specialized literature 
(textbooks and proceedings only). 

Applying research consortia must be led by a principle investigator (PI) who is 
a national of a developing country, who holds a PhD and who has good re-
search experience. 
Each member of the consortium should operate in a university or research 
institution in one of the 81 S&T-lagging countries and should also be repre-
sented in the proposal by a PI. 
No age limit is applied to the consortia. 
Applications from women scientists and those working in Least Developed 
Countries are especially encouraged. 
Individual young scientists or leaders of research units currently holding a 
TWAS Research Grant in the Basic Sciences are not eligible. 
  
More details: http://twas.org/opportunity/twas-research-grants-programme-
basic-sciences-consortia 

June 1, 2015 

    6       จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ       

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2295-isib-02-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2295-isib-02-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2295-isib-02-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2295-isib-02-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2295-isib-02-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2295-isib-02-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2295-isib-02-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2297-isib-12c-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2297-isib-12c-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2297-isib-12c-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2297-isib-12c-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2297-isib-12c-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2297-isib-12c-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-c-elig_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-c-elig_en.pdf)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-b-adm_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-b-adm_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-b-adm_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-d-ria_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-d-ria_en.pdf)
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-d-ria_en.pdf)
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-ria-ia-csa_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-ria-ia-csa_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://twas.org/opportunity/twas-research-grants-programme-basic-sciences-consortia
http://twas.org/opportunity/twas-research-grants-programme-basic-sciences-consortia


 

เรือ่งนีต้้องขยาย 

โครงการโรงเรยีนสิง่แวดลอ้ม อบจ.สมทุรสาคร รุน่ที ่8 

เรือ่ง นางสาววลิินธร ชโูต 

 

 

เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 

โครงการ “โรงเรียนสิง่แวดลอ้ม  
ขององค์การบริหารสว่นจังหวดัสมทุรสาคร”  

ระหวา่งวนัท่ี 20 เมษายน - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  

           จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ     7  

 การจัดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง
โครงการที่เล็งเห็นความส้าคัญของการส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเริ่มต้นตั้งแต่ในระดับเยาวชนเพื่อ
เป็นพื้นฐานให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นของตน ให้สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
สมุทรสาครได้ในเบื้องต้น รูปแบบกิจกรรมจะเน้นการเรียนรู ้
และฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 4 ด้าน อัน
ได้แก่ มลพิษทางอากาศและกลิ่น ขยะมูลฝอย มลพิษทางน้ า 
และการจัดการป่าชายเลนโดยโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ขององค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 8 นี้ จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2558 รวม
ระยะเวลา 19 วัน เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งเนื้อหาการสอน การฝึก
ทักษะจากการทดลอง พร้อมทั้งการปฏิบัติจริง มีการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ และการท าโครงงานกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วม
ก าหนดเนื้อหาทางวิชาการและวิธีการจัดอบรมให้กับเยาวชน 
โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  

ทักษะ และเจตคติท่ีดีและถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม สามารถน้าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการด้าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและแกนน าของ
เยาวชนในการสื่อสารไปสู่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ท้องถิ่นให้ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดสมุทรสาคร 

กลุ่มเป้าหมาย  

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ทั้งสายวิทย์และ
สายศิลป์ จ านวน 80 คน  

คุณสมบัติของผู้สมัคร  

 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ของ
โรงเรียนภายในจังหวัดสมุทรสาคร  
 2.  ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมของปีการศึกษาท่ีผ่านมา
ไม่ต่ ากว่า 2.50  
 3. หากคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 จะต้องเป็นผู้มีจิต
อาสาด้านสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครใน
ปัจจุบัน  

 2. เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตส านึกในการ
ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 3. เยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
สามารถสร้างเครือข่ายและแกนน้าในการร่วมแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครได้  
 4. เยาวชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท า
ให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขท้ังปวง  

การประเมินผลสาเร็จโครงการ  

 1. Pre-Post Test เพ่ือประเมินความรู้ทางวิชาการ
ของนักเรียนทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม  
 2. แบบประเมินผลกิจกรรมวิชาการ และฝึก
ปฏิบัติการภาคสนามรายหัวข้อ  
 3. แบบประเมินผลกิจกรรมทัศนศึกษา  
 4. แบบประเมินผลการจัดโครงการโดยภาพรวม  
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อาหาร 

สมอง 

อาหารสมอง 

ดชันชีี้วดัคณุภาพวารสารชนดิตา่งๆ 

เรื่อง SJR และ ดัชนีช้ีวัดคุณภาพของวารสารชนิดต่างๆ โดยคุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  http://stang.sc.mahidol.ac.th  สืบค้นเม่ือวันที ่16 มีนาคม 2558 

 
ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ 
 IF (Impact Factor) เปน็ดัชนีที่เก่าแก่ท่ีสุด 
พัฒนาโดย Eugene Garfield เมื่อปี 1972 ใช้ข้อมูล
การอ้างอิงบทความจากฐานข้อมูล Citation Indexes 
ของ Institute for Scientific Information หรือ ISI 
(ซึ่งปัจจุบันถูกซ้ือกิจการไปแล้ว โดยบริษัท Thomson 
Reuters) โดยจัดท าฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่า IF ของ
วารสาร ที่มีชื่อว่า Journal Citation Reports (JCR) 
มาตั้งแต่ปี 1975 และมีการแยกวารสารตามกลุ่ม
สาขาวิชา (subject categories) จ านวน 172 สาขา 

 AI (Article Influence) และค่า EF 
(Eigenfactor) พัฒนาโดย Assoc. Prof. Carl Berg-
strom แห่งมหาวิทยาลัย University of Washington 
เมื่อปี 2007 โดยใช้ข้อมูลการอ้างอิงจากฐานข้อมูล 
Journal Citation Reports (JCR) ของบริษัท Thom-
son Reuters ค้นได้จากเว็บไซต์ http://
www.eigenfactor.org ค่า AI หมายถึง การวัดคุณภาพ
ของวารสาร โดยวัดจ านวนการอ้างอิงต่อหนึ่งบทความ 
เปรียบเทียบกับค่า Impact Factor สว่นค่า EF 
หมายถึง จ านวนการอ้างอิงที่ได้จากบทความทั้งหมด 
ของวารสารที่ตีพิมพ์ในปีนั้นๆ 

 SJR (SCImago Journal Rank) เป็นดัชนีที่
พัฒนาเมื่อปี 2009 โดย Professor Félix de Moya 
ร่วมกับ SCImago Research Group (กลุ่มนักวิจัยจาก 
CSIC มหาวิทยาลัย Granada, Extremadura, Carlos 
III และ Alcalá de Henares ประเทศสเปน) ใช้ข้อมูล
การอ้างอิง มาจากฐานข้อมูล Scopus มีหลักการ
เช่นเดียวกันกับ Google’s PageRank กล่าวคือ 
สาขาวิชาของวารสาร คุณภาพและชื่อเสียงของวารสาร 
มีผลโดยตรงต่อค่าของ citation (SJR = A prestige 
metric based on the idea that “all citations are 
not created equal”.) 

 ค่า SJR ดูได้จากเว็บไซต์ SCImago Journal & 
Country Rank หรือค้นจาก Journal Analyzer ของ
ฐานข้อมูล Scopus 

 SNIP (Source-Normalized Impact per Pa-
per) เป็นดัชนีใหม่ล่าสุด พัฒนาโดย Professor Henk 
F. Moed แห่ง Centre for Science and Technolo-
gy Studies (CWTS) มหาวิทยาลัย Leiden ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 2010 ค่า SNIP ใช้ข้อมูลการอ้างอิง
มาจากฐานข้อมูล Scopus เป็นการแก้ปัญหาของค่า IF 
ที่ความแตกต่างระหว่างสาขาวิชา ท าให้มีอัตราการ
เติบโตของการอ้างอิงไม่เท่ากัน SNIP จะเป็นการวัด
ค่าเฉลี่ยของจ านวนการอ้างอิงที่ได้รับต่อหนึ่งบทความ 
แต่จะค านึงถึง citation potential ของแต่ละสาขาวิชา
ด้วย ซึ่งค่า citation potential ไม่ได้มีความแตกต่าง
ระหว่างวารสารที่อยู่คนละกลุ่มสาขาวิชาเท่านั้น แต่ยัง
แตกต่างระหว่างวารสารในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน แต่
เป็นวารสารคนละประเภท เช่น basic journals จะมีค่า 
citation potentials ที่สูงกว่าวารสารประเภท ap-
plied journals และ clinical journals หรือวารสารที่
มี emerging topics จะมีค่า citation potentials ที่
สูงกว่าวารสารทั่วไป เป็นต้น ซึงเรียกได้ว่าเป็นการวัด 
citation impact ของวารสารในลักษณะ in context 
หรือ “contextual citation impact” ของวารสาร 
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 วิธีการค านวณ ค่า SNIP = ค่า Raw impact 
per paper (RIP) หารด้วยค่า Relative database 
citation potential (RDCP) ของสาขาวิชา (ท่ีวารสาร
นั้นสังกัด) 

 SNIP measures “contextual citation im-
pact” by weighting citations based on the total 
number of citations in a subject field. The im-
pact of a single citation is given higher value in 
subject areas where citations are less likely, 
and vice versa. 

 ค่า SNIP ดูได้จากเว็บไซต์ CWTS Journal  
Indicators หรือค้นจาก Journal Analyzer ของ
ฐานข้อมูล Scopus 

 

 h-index พัฒนาโดย Professor Jorge Hirsch 
เมื่อปี2005 ใช้ข้อมูลการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus  
ของบริษัท Elsevier นยิมใช้ในการวัดคุณภาพของ  
Individual researchers โดยมีความหมายว่า หาก
นักวิจัยมีค่า index = h หมายถึงเขามีผลงานวิจัยอยู่
จ านวน h บทความ ซึ่งเป็นบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จ านวน h ครั้งหรือมากกว่านั้น 

 รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ SJR & SNIP – 
Journal Metrics ดูได้ที่ : http://info.scopus.com/
journalmetrics  

 นอกจากนี้ นักวิจัยควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูล  ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ บริษัทผู้ผลิต
ฐานขอ้มูลที่ใช้ในการสืบค้นผลงานวิจัย การอ้างอิง 
ผลงานวิจัย และการจัดอันดับวารสาร ที่ส าคัญได้แก่ 

 บริษัทThomson Reuters และบริษัท Elsevier 
B.V. ฐานข้อมูล Citation Databases เพ่ือการสืบค้น
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร รวมทั้งการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ และสืบค้นการอ้างอิง
ผลงานวิจัย ได้แก่   

 - ฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge - Web 
of Science  ของบริษัทThomson อยู่ที่เว็บไซต์ 
http://isiknowledge.com/wos 

  

 

 

  

 - ฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier อยู่ที่
เว็บไซต์  http://www.scopus.com 

  

 

 

 

 

 

 - Google Scholar ซึ่งเป็น free search  
engine อยู่ที่เว็บไซต์  http://scholar.google.com 
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เกรด็ความรู ้

การอา้งองิ เรือ่งเลก็ๆ ทีไ่มค่วรละเลย 

เรือ่ง นางสาวศภุลกัษณ ์วฒันาเฉลมิยศ 

 

เกร็ด 

ความรู้ 

 

การอ้างอิง  
เรื่องเล็กๆที่ไม่ควรละเลย 

คอลมัน์พเิศษ 

 การอ้างอิง หมายถึง การบอกรายละเอียดของ
แหล่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าซึ่งน าเสนอ
ในรูปของรายงาน ภาคนิพนธ์ บทความ หนังสือวิชาการ 
และรายงานการวิจัย 

 ความส าคัญของการอ้างอิง  เพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้
ที่มาศึกษาค้นคว้าสามารถตรวจสอบหรือติดตามศึกษา
เพ่ิมเติมได้เพ่ือให้เกียรติแก่ผู้แต่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิง ถือ
เป็นมารยาททางวิชาการท่ีไม่ควรละเลย  และเพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือแก่ผลงานให้กับผู้ที่ได้อ่าน ถ้าหากบท
นิพนธ์นั้น ๆ มี การอ้างอิงอย่างเป็นระบบ จ านวนมาก 
ทันสมัย และตรงตามเนื้อหา 

 วิธีเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม จะปรากฏอยู่ทั้ง
ส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม คือ  
 1.ส่วนเนื้อหา จะมีรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้อยู่
โดยทั่วไป 3 แบบ ได้แก่ แบบเชิงอรรถ (footnote) แบบ
อ้างอิงท้ายบท และแบบแทรกในเนื้อหา 

 1.1 การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
อ้างอิงที่แยกการอ้างอิงออกจากเนื้อหาโดยเด็ดขาด โดยให้
อยู่ส่วนล่างสุดของหน้ากระดาษแต่ละหน้า  

 1.2 การอ้างอิงท้ายบท เป็นการอ้างอิงที่สะดวก 
เนื่องจากไม่ต้องพะวงการกะระยะเนื้อที่แต่ละหน้าของบท
นิพนธ์ เพ่ือเผื่อเขียนอ้างอิงเหมือนการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 
เพราะการอ้างอิงทั้งหมดจะไปรวมอยู่หน้าสุดท้ายของแต่
ละบท  

 1.3 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา เป็นการอ้างอิง
ที่อยู่รวมกันกับเนื้อหา ไม่แยกกันคนละส่วนเหมือนการ
อ้างอิงแบบเชิงอรรถ หรือแบบการอ้างอิงท้ายบท ท าให้
รูปแบบการอ้างอิงกะทัดรัด และยืดหยุ่นกว่า เพราะ
สามารถเขียนชื่อผู้แต่งให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาได้ หรือจะ
แยกใส่ไว้ในวงเล็บก็ได้  
  

 

 2. ส่วนท้ายเล่ม คือ บรรณานุกรม (bibliography) 
ซึ่งได้แก่ รายละเอียดของแหล่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงใน
เนื้อหาทุกรายการทั้งท่ีปรากฏชัดเจน โดยเขียนอ้างอิงไว้
และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจจะเป็นเพียงการ
รวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่ 

 แหล่งข้อมูลที่ควรใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ควรเป็น
แหล่งข้อมูลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเนื้อหา ไม่ควรอ้างอิง
เว็บบล็อค เว็บบอร์ด เว็บไซต์ส่วนตัว หนังสือที่จ้าง
ส านักพิมพ์ผลิตขึ้นเอง เพราะสิ่งเหล่านี้อาจให้ข้อมูลที่ไม่
เป็นกลาง  หรือมีผลประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์  
แหล่งอ้างอิงควรมีความน่าเชื่อถือ ไม่ควรอ้างอิงแหล่ง 
ข้อมูลที่เนื้อหาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้อ่ืนที่ไม่ใช่
เจ้าของข้อมูล  เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบความมี
ตัวตนของผู้เขียนหรือรับรองความถูกต้องได้  แหล่งอ้างอิง
ควรสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป  มิใช่เอกสิทธิ์เฉพาะ
บางกลุ่มหรือต้องท าตามเงื่อนไขบางอย่างเพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้  รวมถึงเว็บไซต์ที่ต้องสมัครก่อนเข้าถึง
เนื้อหา  ไม่เป็นเอกสารภายในองค์กรที่ไม่มีการเผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณะ  เช่น แผ่นพับ รายงาน งบการเงิน 
เอกสารการสอนในห้องเรียน เป็นต้น หากเป็นแหล้งข้อมูล
หนังสือควรมีเลข ISBN หรือ ISSN ก ากับ เพ่ือให้สามารถ
พิสูจน์ยืนยันและสืบค้นได้งานตามห้องสมุด 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

1. อดุลย์เดช ไศลบาท. รูปแบบการเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรม (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 
เข้าถึงได้ที่ http://www.tu.ac.th/org/socadm/
news/2012/sar/documents/Attachments8.pdf 

2. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล.(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2558 เข้าถึงได้ที่ http://
th.wikipedia.org และ http://research.spu.ac.th  
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