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จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558 
จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ  
โดยเฉพาะเรื่องทุนวิจัย 
2. เพื่อสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที ่
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หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บ 
ค่าธรรมเนียมโครงการ 
ที่เสนอขอรับรอง 
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ช่วงนี้ลูกหลานของผู้อ่านบางท่านที่เรียนอยู่ในระดับ
มหาวิทยาลัยคงจะอยู่ในช่วงปิดเทอม หลังจากมีปรากฏการณ์
สะเทือนแวดวงการศึกษา เมื่อครั้งที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) มีมติปรับเวลาการเปิดภาคเรียนให้
สอดคล้องกับสากล และปฏิทินของอาเซียน ซึ่งกลายเป็น
ประเด็นถกเถียงกันมาระยะหนึ่ง โดยพบปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ทั้งการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะภาคเรียนที่ 2 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศใน
บ้านเรา ท าให้บรรยากาศไม่เหมาะกับการเรียนการสอน หาก
ใช้เครื่องปรับอากาศจะต้องเสียค่าไฟฟูาเพิ่มขึ้น และเป็นช่วง
วันหยุดมาก ท าให้การเรียนการสอนได้ไม่ เต็มที่  รวมทั้ง
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไม่ได้เปิด-ปิดตรงกัน จึงส่งผลกระทบ
กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษา ที่ต้องออกฝึกสอน 
ล่าสุดมีการเสนอปัญหาในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
"รัฐธรรมนูญใหม่  ปฏิ รูปประเทศไทยอนาคตใหม่ทาง
การศึกษา"และการประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจ าปี 
2558  ได้มีการเสนอให้ยกเลิกการเปิด-ปิด ภาคเรียนตาม
ประเทศในกลุ่มอาเซียน และเห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัย
กลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนเหมือนเดิมจนกว่าจะมีการหารือแนว
ทางการแก้ปัญหาดังกล่าว คงต้องรอติดตามชมกันต่อไปค่ะ แต่
ที่ไม่ต้องรอ คือจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการฉบับนี้ ก็
ยังคงมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเช่นเคยติดตามอ่านได้ในฉบับค่ะ
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ                  Sirinapat  

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

เรือ่ง นางสาวศภุลักษณ ์ วฒันาเฉลมิยศ  

 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล (คณบดี) ร่วมต้อนรับ Dr. Rob  
Marchant (Environment Department, University 
of York) ซึง่ให้เกียรติมาบรรยายResearch talk คร้ังที่ 5-
2558 ในหัวข้อ “Past, present and future eco 
system dynamics: the East Africa case study” ณ 
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) ชั้น 1 คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

           จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ     1  

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม
โครงการ โรงเรียนสิง่แวดลอ้มขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุมทรสาคร รุ่นที่ 8 โดยมี ดร. จุฬาภรณ์ ก าเนิด
เพชร เป็นประธานโครงการ มคีณะผู้บริหาร ประธานสภา 
อบจ.สมุทรสาคร และสมาชิกสภาอบจ.สมุทรสาคร คณะ
ผู้บริหารโรงเรียน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาของคณะให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 
 ส าหรับการจัดโครงการในคร้ังนีจ้ัดอบรมให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 11 โรงเรียน 
จ านวน 86 คน ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน -8 
พฤษภาคม 2558 มีการเดินทางไปศึกษาดูงานและท า
กิจกรรมที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และเยี่ยม
ชมโครงการชัง่หัวมัน จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งการฝึก
ปฎิบัติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มในห้องปฎิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และในการฝึกปฎิบตัิการภาคสนามเกี่ยวกับ
มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ ขยะ ปุาชายเลน และการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  

 เมื่อวันที่ 18—22 พฤษภาคม 2558 คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(TICA) จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาต ิ ในหัวข้อ
เร่ือง“International Training Course on Sustainable  
Water Resources Management ” โดยมี รศ.ดร.กัมปนาท 
ภักดีกุล เป็นประธานโครงการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์เก่ียวกับการจดัการทรัพยากรน้ า และน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตนเองซึ่งมีผู้เข้าร่วม
อบรมจ านวน  14 คน จาก 6 ประเทศ 
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เรือ่ง โครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพือ่อตุสาหกรรม (พวอ.) 

เรื่อง นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 

    2      จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ       

 ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม เป็นทุนวิจัยที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท างานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสูภ่าค 
อุตสาหกรรม  และสรา้งนวตักรรมภายในประเทศโดยเนน้ปญัหา 
ความต้องการ หรือโจทย์วจิัยจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 

 ทั้งนี้รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมจะ
เป็นการร่วมสนบัสนุนระหวา่ง สกว.กับภาคอุตสาหกรรมใน
สัดส่วนที่เท่ากัน  และภาคอุตสาหกรรรมเป็นผู้เสนอโจทยว์ิจัย  
โดยทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ/หรือนักวิจัย
จากภาครัฐเป็นนักวิจัยหลัก  

 รายละเอียดทุนวจิัยเพื่ออุตสาหกรรม เป็นการร่วมทุน
ระหว่าง สกว.และอุตสากหรรมเจ้าของโจทย์ โดย สกว. จะร่วม
สนับสนนุทุนละไม่เกิน 5,000,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย และ ค่าตอบแทนนักวิจยั 

 วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ 

 1. ดาวนืโหลดแบบฟอร์มไดท้ี่ http://.rri.trf.or.th/
download.asp   

 2. นักวิจัยโปรดด าเนนิการให้ผู้เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มให้ครบถ้วน 

 3. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ โดยนักวิจัยหลักเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอโครงการ 

 4. ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆมายังโครงการพัฒนา
นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยการอัพโหลด
เอกสารหลักฐานต่างๆที่ http://rri2.trf.or.th  และส่งเอกสาร
ฉบับจริงโครงการ พวอ. จ านวนอย่างละ 5 ชุด ไปยงัที่อยู่ 
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 
ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคาร SM 
Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เปิดรบัขอ้เสนอโครงการ 
1 มถุินายน - 31 กรกฎาคม 2558  

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่http://rri.trf.or.th 
โทรศพัท ์0-2278-8200 ต่อ 8351ถงึ8353 หรอื 0-2278-8226 

อเีมล trfrri@trf.or.th  

โครงการพัฒนานักวิจัยและ 
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 

http://.rri.trf.or.th/download.asp
http://.rri.trf.or.th/download.asp
http://rri2.trf.or.th
http://rri.trf.or.th
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หลักเกณฑแ์ละอตัราการเกบ็คา่ธรรมเนียมโครงการทีเ่สนอขอรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในคน  

ข้อมูล ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในคนที่เสนอ

ขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บคา่ธรรมเนียม
โครงการที่เสนอขอรับรอง 
จริยธรรมการวิจัยในคน  

 หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมในการพิจารณาการขอ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ของคณะกรรมการจริยธรรมในคน
ชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ดงันี้ 

ประเภทที่ 1 การพิจารณาโครงการใหม่ แบ่งเปน็ 3 กรณี 

 1.โครงการวิจัยที่ได้รับทนุจากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ประเภทไม่แสวงผลก าไร เก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ 
วิจัย จ านวน 5,000 บาท/โครงการ 

 2. โครงการวิจัยที่ได้รับทนุจากภาคเอกชนซึ่งแสวงผลก าไร 
ทั้งภายในหรือภายนอกประเทศ หรือได้รับทุนจากหน่วยงาน
ต่างประเทศ เก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย จ านวน 
10,000 บาท/โครงการ 

 3. โครงการวิจัยที่ไม่ได้รับทนุจากที่ใด ไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
แต่หากผู้วิจัย/นักศึกษาได้รับทนุในภายหลงั ขอให้อยู่ในดุลพินิจ
ของส่วนงานที่ตกลงกับผู้วิจยั/นกัศึกษา ในการจ่ายคา่ธรรมเนียม
คืนมหาวิทยาลัยต่อไป 

ประเภทที่ 2 การพิจารณาโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ การต่ออายุ
การรับรองโครงการวิจัย และการปรับเปลีย่นรายละเอียดโครงร่าง
วิจัย หรือการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ที่เกิด
ขึ้นกับผู้เข้าร่วมวิจัย ไม่เก็บคา่ธรรมเนียม 

 

 โดยมีวิธีปฏบิัติเพิ่มเติม คือ 

 1. ให้ส่วนงาน/ผู้วิจัย โอนเงนิค่าธรรมเนียม เข้าบัญช ี
“มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาศิริราช ประเภท
กระแสรายวัน เลขที่บญัชี 016-3-00325-6 (ก่อนการเสนอเร่ือง
เพื่อขอรับการพิจารณา โดยขอให้ระบุด้วยว่าจะให้มหาวิทยาลัย
ออกใบเสร็จในนามผู้ใด) 

 2. ให้ผู้วิจัยจัดท าหนังสือน าส่งค่าธรรมเนียมฯ ถึงรอง
อธิการบดีฝุายวจิัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยระบุชื่อโครงการ, หัวหน้า
โครงการ, จ านวนเงนิ, แหล่งทุนทีไ่ด้รับ และระบุด้วยวา่จะให้
มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จในนามผู้ใด พร้อมแนบใบโอนเงนิค่า 
ธรรมเนียมของธนาคารฉบบัจริง 

 3. กรณีโครงการวิจัย/วิทยานพินธ์ ที่ไมไ่ด้เสนอขอทุน หรือ
ระบุว่าไม่มีทุนในเบื้องต้น แตต่่อมาได้เสนอขอทุนและได้รับทนุใน
ภายหลัง ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของส่วนงานที่ตกลงกบัผู้วจิัย/
นักศึกษา ในการจ่ายค่าธรรมเนียมคืนสว่นงาน และมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 สอบถามข้อมูล หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์
ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัย 
มหิดล เลขที่ 999 ถนนพทุธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม 73170  โทร. 02-849-6220, 6223  โทรสาร 
02-849-6223  หรือ เว็บไซต์  http://www.sp.mahidol.ac.th/ 
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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) 
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 IFO News ฉบับนี้ขอน าเสนอข้อมูลทุน Newton Fund: Call for Researcher Links Workshop Proposal 2015/2016  
ตามด้วยทุนวิจัยจาก Matsumae International Foundation (ญี่ปุุน)  ปิดท้ายด้วยข้อมูลทุนจาก National Geographic 
มาฝากทุกท่านค่ะ ซึ่งยังคงมีประกาศให้ทุนอย่างต่อเนื่อง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
Newton Fund: Call for Researcher Links Workshop Proposal 2015/2016 
(jointly run by the British Council and UK National Academies) 

Program Details Eligibility Application 
Due 

Newton Fund: Call for Researcher 
Links Workshop Proposal 
2015/2016 
 
Activities: 
- Thematic Workshop: 5 workshops 
covering all disciplines of research 
involved will be run under this pro-
gramme.   
- Travel Grant: the travel grants will 
be provided for an early career re-
searcher to do research in UK or 
Thailand for 1-6 months. (Coming 
soon) 
  

Priority areas:  
- Environmental and Biological Sciences  
- Technology Transfer  
- Humanities and Social Sciences  
- Physical Sciences and Engineering  
- Agriculture and Food Security  
- Health, and Demographic Change and Migration  
  
More details: 
http://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/
education/our-work-support-higher-education-and-
research-sector/newtonfund-researcherlinks 

 Guidelines Newton Researcher Links: Workshop 
grant April 2015 

July 13, 2015 

http://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/newtonfund-researcherlinks
http://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/newtonfund-researcherlinks
http://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/newtonfund-researcherlinks
http://www.trf.or.th/images/stories/newsimages/2015-newsdocuments/newton_fund_workshop_grants_guidance_for_applicants_april_2015.pdf
http://www.trf.or.th/images/stories/newsimages/2015-newsdocuments/newton_fund_workshop_grants_guidance_for_applicants_april_2015.pdf


MIF Research Fellowship Program 2016  
(granted by the Matsumae International Foundation: MIF) 

Program Details Eligibility Application Due 

Invitation Period: 3~6 
months, between April 
2016 and March 2017 
Fields of study: natural 
science, engineering and 
medicine are  
given first priority 
  

Applicants of non-Japanese nationality who meet all of 
the following eligibility requirements are invited to submit 
the required application  
documents. 
1. Applicants must hold a Ph.D. (Doctorate) degree, or be 
recognized by MIF as possessing equivalent academic 
qualifications. 
2. Applicants must be under 49 years old at the time of 
application. 
3. Applicants must have sufficient conversational ability in 
English or Japanese to prevent insurmountable difficulties 
during their research activities in Japan. 
4. Applicants should not have been in Japan in the past 
and/or in the present. 
5. Applicants should have firm positions and professions in 
their home countries, and should return to their countries 
on completion of their fellowship stay by MIF. 
6. Applicants must be of sound health and not physically 
handicapped in any way which would not prevent from 
carrying out research in Japan 
More details: http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/index.html 

August 31, 2015 

National Geographic Grants 

Program Details Eligibility Application Due 

Committee for  
Research and Ex-
ploration Grant 

All proposed projects must have both a geographical dimen-
sion 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, geog-
raphy, geology, oceanography, paleontology and zoology, 
with emphasizing multidisciplinary projects regarding environ-
mental issues.  Applicants are expected 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  
Research 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 an-
ticipated project dates via 
https://www.grantrequest. 
com/SID_69/?
SA=SNA&FID=35021 

http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/index.html
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/cre-application/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/cre-application/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/cre-application/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/cre-application/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/cre-application/
https://www.grantrequest.com/SID_69/?SA=SNA&FID=35021
https://www.grantrequest.com/SID_69/?SA=SNA&FID=35021
https://www.grantrequest.com/SID_69/?SA=SNA&FID=35021


National Geographic Grants 

Program Details Eligibility Application Due 

  Applying for a grant from the 
Committee for Research and  
Exploration (CRE) is a two-step 
process: 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 preserva-
tion and sustainable use of the Earth's biological, cul-
tural, and historical resources 
Applicants are not required to have a Ph.D. or other 
advanced degrees, but must provide a record of pri-
or 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. 
com/explorers/grants-programs/
waitt-grants-application/ 

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

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
นางสาวสุกัญญา  เสรีนนท์ชัย (ตุ้ม) งานวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ภายใน 2132 
E-mail: sukanya.ser@mahidol.ac.th, หรือ ssereenonchai@gmail.com   
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http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/conservation-trust-application/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/faq
(http:/www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/faq/)


 

เรือ่งนีต้้องขยาย 

ผลงานวจิัยเดน่ สกว. ประจ าป ี2557 

ขอ้มูลจาก ส านกังานกองทุนสนับสนนุการวจิัย (สกว.)  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.trf.or.th/index.php?
option=com_content&view=article&id=6369 สบืค้นเมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2558 

 

เรื่องนี้ 
ต้อง 

ขยาย 
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 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม2558 ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร ์
ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น
ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศรางวัลผลงานวิจัยเดน่23 โครงการ 
ที่ตอบโจทย์การพฒันาประเทศในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบที่
ช่วยพัฒนาคุณภาพชวีิต สร้างความตื่นรู้และความเข้มแข็งให้คน
และชุมชน ณ โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เพื่อยก
ย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีความมุ่งมั่นในการสรา้งสรรค์
ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเดน่ต่อสาธารณะ 

สกว. ได้ยกระดับความเข้มแข็งของงานวิจัย และความ
มุ่งมั่นในการพฒันาระบบบริหารจัดการงานวิจยั สรา้งนักวจิัย 
และการปรับใช้องค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์การพฒันาประเทศใน
ด้านตา่ง ๆ ที่ส าคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศซึ่งขับเคลือ่น
ด้วยนวัตกรรมที่มาจากความรู้ทีเ่ราสร้างขึ้น หรือความรู้จาก
ภายนอกแต่น ามาต่อยอดดัดแปลงให้เหมาะสมกับประเทศไทย 
การท างานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์สงูสุด อยา่งไรก็ตามการมุ่งสรา้งความรู้อาจไม่
จ ากัดเพียงด้านวิชาการ แต่ยงัรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของ
คน ชุมชน และพื้นที่ที่เป็นรากฐานการผลิตของสงัคม อย่าง
เกษตรกร ประชาชนธรรมดา การสร้างทางเลือกเชิงนโยบายใน
การแก้ปัญหาของประเทศ 
 ในปี 2557 ที่ผา่นมามีผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผลงานวิจัยเดน่จ านวนทั้งสิน้ 23 ผลงาน ซึ่งจ าแนกตามแนว
ทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สกว. รวม 5 ด้าน 
คือ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ดา้นพาณิชย์ ดา้นชุมชนและ
พื้นที่ และดา้นวชิาการ ซึ่งแต่ละด้านมีความน่าสนใจและเห็น
มูลค่าส่วนต่างที่เกิดผลกระทบทัง้ด้านตวัเงิน ความรู้ใหม่ในระดับ
นานาชาติ และด้านสงัคม คุณภาพชีวิตที่เป็นคุณปูการ อาทิ 
โครงการรับจ าน าข้าวที่ช่วยให้สังคมได้รับรู้และตืน่ตัวในเร่ืองการ
ทุจริต คอร์รัปชัน โครงการเพาะพนัธุ์ปัญญาที่สรา้งกระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนมีความสุข ให้เครื่องมือผู้เรียนในการ
แสวงหาความรู้ โครงการแผ่นเกราะปูองกันกระสนุ ความรู้ของคน
ไทยและทหารไทยที่สามารถลดการน าเข้าไดจ้ากต่างประเทศ
ประหยัดงบประมาณไดไ้ม่น้อยต่อปี  มังกรหลากสีในอุษาคเนย ์
การน าน้ ายางข้นมาเป็นวสัดุปสูระน้ างานวิจัยด้านการแพทย์เร่ือง
โรคเอดส์จากห้องปฏิบัติการสู่คลินิกที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้ปุวยดี
ขึ้น และนา่จะขยายผลออกไปในวงกว้างระดับอาเซียน 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
1) ด้านนโยบาย 3 ผลงาน ได้แก่ “การคอร์รัปชัน

กรณีศึกษา: โครงการรับจ าน าขา้วทุกเม็ด” โดย รศ. ดร.นิพนธ์ 
พัวพงศกร มูลนิธิสถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทดีี
อาร์ไอ) “การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยนืด้วยหลักการของ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” โดย รศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล “การวจิัยและพัฒนาฐานข้อมูลวารสาร 
วิชาการในประเทศและยกระดบัวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐาน 
สากล โดยศูนย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)” โดย ศ.ดร.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัตสิมภพ มหาวทิยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2) ด้านสาธารณะ 5 ผลงาน ได้แก่ “คุณค่าผลไม้ไทย” 
โดย ศ. ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร มหาวิทยาลัยมหิดล “ความ
ปลอดภัยในการใช้วสัดุนาโน” โดย รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวชิยานุ
กูล มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา สวทช. 
“การวิจัยและพัฒนาเกราะปูองกันกระสุนปนืพกทุกชนาดและ
กระสุนปนืเล็กยาวที่เป็นอาวุธสงคราม” โดย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ 
ศรีกุลวงศ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
และ พ.อ.ด ารง เรืองฤทธิ์ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลาโหม “เพาะพันธุป์ัญญา” โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “มังกรหลากสี: การขยายดนิแดน
กับพันธกิจการสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์” โดย ศ.ดร.ยศ 
สันตสมบัติ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 

ผลงานวิจัยเด่น สกว.  
ประจ าปี 2557 



 
 
 
 
 
 
 
3) ด้านพาณิชย์ 3 ผลงาน ได้แก่ “การพัฒนาพลาสติก

ทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์” 
โดย ดร.อุทัย วิชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร “เทคโนโลยีการเคลือบ
สระกักเก็บน้ าด้วยน้ ายางเข้มข้นชนิดครีม” โดย รศ.ดร.เจริญ นา
คะสรรค์ รศ.อาซีซัน แกสมาน และ ผศ.ดร.รุ่งวิชา นิวฒัน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี “ยาสีฟันสมุนไพร
ต่อภาวะเหงือกอักเสบของผู้ปุวยเบาหวาน” โดย ผศ.ดร.พิชญอร 
ไหมสุทธิสกุล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) ด้านชุมชนและพื้นที่ 6 ผลงาน ได้แก่ “การวิจัยเพื่อ

การพัฒนาระบบบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่กรณีประเด็น
เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ าและภัยพิบัติจากน้ าอยา่งมีส่วนร่วม 
ลุ่มน้ าย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดย นายคณพฒัน ์
ทองค า เครือข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช “เครือข่าย
คุณค่าผลไม้” โดย น.ส.ศศิธร วเิศษ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว “การ
พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่” โดย ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อ
โดยชุมชน เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมชุมชนโบราณ 
เมืองบางขลัง จงัหวัดสุโขทยั และชุมชนนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร” โดย ผศ.ดร.ชุลีรตัน์ จันทร์เชื้อ และคณะจาก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม นายสุวิทย ์ทองสงค์ เทศบาล
ต าบลเมืองบางขลงั และนายชาติ มีชัย เครือข่ายชาวบา้นชุมชน
นครชุม “กระบวนการสร้างและใช้ความรู้รณรงค์เพื่อก่อให้เกิด
การตัดสินใจที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟาูถ่านหินที่อ าเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยนายด ารง โยธารักษ์ 
เครือข่ายชาวบ้านต าบลเกาะเพชรและต าบลหน้าสตน และ
สถาบนัการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเอง “ศึกษารูปแบบและพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จังหวัดสตูล” โดยนายยูหนา หลงสมนั เครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จงัหวัดสตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

5) ด้านวิชาการ จ านวน 6 ผลงาน ได้แก่ “ระบบ
น าสง่สารออกฤทธิ์ส าคัญเพื่อใช้ประโยชน์ดา้นสุขภาพและ
การแพทย์” โดย รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย “การพัฒนาโมเลกุลสารอินทรียส์ าหรับอุปกรณ์
ไดโอดเรืองแสงสารอินทรีย์” โดย รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี “การวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่
คลินิกเพื่อรักษาและปูองกันโรคติดเชื้อเอดส์ โดย ศ.นพ.เกียรติ 
รักษ์รุ่งธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย “งานวิจัยขั้นสูงทางการ
ไหลสองสถานะและการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความ
ร้อน” โดย ศ.ดร.สมชาย วงษ์วิเศษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี “การพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการบน
กระดาษส าหรับการตรวจวัดสารบ่งชีช้ีวภาพจากเลือด”  
ดร.เต็มศิริ ทรงเจริญ และ ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย “การพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการบน
กระดาษส าหรับการตรวจวิเคราะห์สารโลหะและสารบง่ชี้ทาง
ชีวภาพแบบรู้ผลเร็ว” โดย ดร.อมรา อภิลักษณ์ และ ศ.ดร.
อรวรรณ ชัยลภากุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต 
รองอธิการบดีฝุายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เนื่องในโอกาสผลงานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่
ความยั่งยืนด้วยหลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ” ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 23 ผลงานดีเด่น 
สกว. ประจ าปี 2557 และได้เข้ารับโล่เกียรติยศ
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ าปี 2557 ด้านผลงานวิจัย
นโยบาย ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัลเมริเดียน ถนน
วิทยุ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 
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อาหาร 

สมอง 

อาหารสมอง 

ดีโอไอ-ไทยแลนด ์DOI Thailand 

ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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รหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือ ตัว
ระบุวัตถุดิจิตัล (ดีโอไอ) (Digital Object 
Indentifier : DOI) โดยสามารถเรียกได้
สั้นๆว่า DOI นั่นคือเลขมาตรฐานสากล
ประจ าไฟล์ดิจิทัลที่เผยแพร่บน

อินเตอร์เนตใช้ในการระบุตัวตน  หรือบ่งชี้เอกสารดิจิทัล 
เรียกได้ว่าเป็นรหัสประจ าเอกสารดิจิทัล ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้
ถาวรของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  โดยรหัสนี้จะไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่จัดเก็บ หรือ สิทธิ์การเป็น
เจ้าของทรัพยากรสารสนเทศนั้น 

 

 

DOI เป็นตัวบ่งชี้เอกสารดิจิทัล ซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขประจ า
เอกสารดิจิทัลคล้ายกับเลขมาตรฐานประจ าหนังสือ 
(ISBN) แต่ต่างกันตรงที่ DOI มีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน 
สามารถเชื่อมโยงไฟล์เอกสารดิจิทัลจากหมายเลข DOI ได้ 
และมีการจัดการฐานข้อมูล Metadata ซึ่งแตกต่างจาก 
ISBN ที่เป็นเพียงเลขประจ าหนังสือเท่านั้น ไม่สามารถ
เชื่อมโยงหมายเลขเพ่ือไปยังไฟล์เอกสารได้ นอกจากนี้ 
DOI ยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนโดย
มูลนิธิ DOI นานาชาติ   ปัจจบุันมีการใช้รหัส DOI กับ
เอกสารดิจิทัลจ านวนมากกว่า 85 ล้านรายการทั่วโลก 

DOI  คืออะไร 

  

ดีโอไอ-ไทยแลนด์  
DOI Thailand 
ตอนที่ 1 ท าความรูจ้ักกับ DOI  

DOI ต่างจาก ISBN อย่างไร 

ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ดังนี้ 

 1. Numbering Schema หรือ Syntax โดยประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วน คือ Prefix   ค าน าหน้าชื่อของรหัสทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัลโดยทุกรหัสต้องขึ้นต้นด้วยหมายเลข 10 
เสมอ และถูกระบุตามล าดับที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกกับ 
Registration Agencies (RA)  และ Suffix คือส่วนที่สอง
ของรหัสซึ่งใช้ในการระบุตัวตนของทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล  โดยหน่วยงานที่เป็นสมาชิกเป็นผู้ก าหนดหรือหน่วย
งายที่ท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานที่เป็นสมาชิกเป็นผู้
ก าหนด ส่วน Suffix สามารถใช้ร่วมกับเลขมาตรฐานสากล
อ่ืนๆ เช่น ISBN หรือ ISSN ได ้
 

10 เป็นตัวเลขที่ตั้งขึ้นโดยหน่วยงานที่ดูแล ในปัจจุบันทุกตัว
จะข้ึนต้นด้วย 10 ทั้งหมด 

1000 เป็นรหัสลงทะเบียนของผู้ตีพิมพ์เอกสาร ในกรณีนี้ 
1000 เป็นเลขของ International DOI Foundation 

002 เป็น Suffix หรือเลขประจ าเอกสาร ใช้ระบุตัวตนของ
เอกสารชิ้นนั้นๆ 

 องค์ประกอบของ DOI   



DOI  มีประโยชน์
อย่างไร 
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ส่วน Suffix ตั้งขึ้นโดย DOI Registration Agencies ให้
เฉพาะแก่ผู้ที่ลงทะเบียนนั่นๆ ส่วน Suffix นั้นตั้งขึ้นเอง
โดยผู้ที่ลงทะเบียน และต้องใช้แทนเอกสารใดเอกสารหนึ่ง 
ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับเลขทะเบียนหนังสือ หรือ เอกสาร
อ่ืนๆ เช่น ISBN หรือ ISSN ได้  

ตัวอย่างรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

 10.2000/1123.56.87 

 10.3000/ISBN.974-572-862-8 

 10.4000/ISSN.1953-8745 

 10.14456/sjst.2014.16 

 10.14457/KMITL.the.2007.252 

 

 

 

   รหัส DOI มีประโยชน์ต่อนักวิจัย
 มากมาย ได้แก่ 
 1. ช่วยส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีค่าให้กับ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
2. ช่วยให้ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล การค้นหา การ
สร้างระบบเชื่อมโยงไฟล์ดิจิทัล 
3. ช่วยให้ความสะดวกในการรวบรวมเอกสารดิจิทัลเพ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการและการวิจัย 
4. ช่วยให้ไม่เสียเวลาในการเปลี่ยนที่อยู่ของเว็บไซต์ หรือ 
URL สถานที่จัดเก็บ เมื่อมีการย้ายไฟล์ไปไว้ที่อ่ืน 
5. ช่วยในการท าธุรกิจ การซื้อ ขาย การจัดเก็บและ
เผยแพร่ไฟล์ดิจิทัลในระยะเวลายาว 
6. ใช้เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ส านักพิมพ์สามารถ
ใช้รหัส DOI เสมือนเป็นรหัสสนิค้าของเอกสารดิจิทัลใน
ระบบการค้าขายออนไลน์ 
7. ช่วยปกปูองลิขสิทธิ์และปูองกันการโจรกรรมข้อมูล
ให้กับเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
8. ช่วยให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเขียนรายการ
บรรณานุกรมและการอ้างถึงเอกสารดิจิทัล ตามหลักสากล 
9. ช่วยให้ทราบจ านวนเอกสารดิจิทัลในแต่ละสาขาและ
การเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละชื่อเรื่องท่ีคล้ายคลึงกัน 
10. ช่วยตรวจสอบความซ้ าซ้อนของงานวิจัย 
 

 ตัวอย่างวัตถุดิจิทัลที่เป็น ประเภทเนื้อหาที่สามารถ
ให้รหัส DOI ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 
บทความวารสาร ส่วนประกอบของเอกสาร มาตรฐาน 
ระเบียนข้อมูลในฐานข้อมูล ภาพ แผนที่ ซีดีรอม วีดิทัศน์ 
ฟิล์ม เสียง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ฯลฯ 

 

  DOI ในประเทศไทยเป็นแนวคิดของศาสตราจารย์ 
นายแพทย์สุทธิพร จิจจ์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (ลวช.) ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของ DOI 
เพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการวิจัย จึงได้
มอบหมายให้ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ศึกษาข้อมูล  อีกทั้ง
สามารถใช้ประโยชน์กับห้องสมุดดิจิทัล  ด้วยเหตุนี้ วช.
โดยศูนย์สารสนเทศการวิจัยจึงด าเนินการพัฒนาระบบการ
ก าหนดรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิตัลโดยเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเป็นเต็มกับองค์กรรับจดทะเบียน คือ Datacite ณ 
ประเทศเยอรมนี โดยได้รับอนุมัติเป็นล าดับที่ 17 เมื่อวันที่ 
11 ธันวาคม 2555  โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 4 (จีน 
ญี่ปุุน เกาหลี และไทย) ในภูมิภาคเอเซียที่เป็นสมาชิกของ
องค์กรรับจดทะเบียนรหัส DOI วช.จึงสามารถให้บริการ
รหัส DOI ตามมาตรฐานสากลส าหรับงานวิจัยแก่
หน่วยงานในประเทศไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ 
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