
ISSN 2286-9794 

 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) รุ่นที่ 18 

 R2R Research Grant 

 Call for Paper วารสาร JPR2R 

 IFO News (International Funding 
Opportunity News ) 

 โครงการค่ายเยาวชน SCG Sci-Camp 
รุ่นที่ 26 

 รู้จักกับจริยธรรมการวิจัยในคน  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัย 
Scival 

  ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3  
  ประจ าเดือน  
  มีนาคม - เมษายน2558 



CONTENTS 

         
 

จบัตาเร่ืองเดน่ (I get focus) 

เร่ืองนีต้อ้งขยาย 

อาหารสมอง 

รอบรัว้งานวจิยั 

01 
รอบรั้วงานวิจัย 

02 
ทุนโครงการปริญญาเอก 

กาญจนาภิเษก  
(คปก.) รุ่นที่ 18  

10 
รู้จักกับจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยมหิดล   

12 
โปรแกรมวิเคราะห์ 

สมรรถนะการวิจัย Scival 

คอลมันพ์เิศษ 

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหดิล 
ปีที่ 3 ฉบับท่ี 2 เดอืนมีนาคม—เมษายน 2558 
จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ  
โดยเฉพาะเร่ืองทุนวิจัย 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที ่
3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ที่ปรึกษา    
รศ.สยาม  อรุณศรีมรกต 
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 
 จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการฉบับนี้อยู่
ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม  
ในฉบับนี้เราก็มีโครงการดีๆ ต้อนรับปิดเทอมส าหรับ
น้องๆ ม.2 ที่ก าลังจะขึ้นชั้น ม. 3 โครงการ SCG Sci-
camp รุ่นที่ 26 ติดตามอ่านรายละเอียดได้ในคอลัมน์
เรื่องนี้ต้องขยาย และมาท าความรู้จักกับจริยธรรมการ
วิจัยในคน ขอบข่ายและประเภทของโครงการวิจัยที่
ต้องขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
ขั้นตอนการพิจารณา และอ่ืนๆ ในคอลัมน์อาหาร
สมอง สรุปข้อมูลแหล่งทุนวิจัยต่างประเทศท่ีน่าสนใจ
ในฉบับนี้ก็ยังมีมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ 
ติดตามอ่านได้ในฉบับนี้ค่ะ        
    พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
     Sirinapat  
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 13 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์  
ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Vu  
Truong Vu (Dean of Faculty of Civil Engineer-
ing) ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการเรียน
การสอน ระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Faculty of Civil 
Engineering ,Ho Chi Minh City U of 
Transport ,Vietnam ณ ห้องประชุมนาทตัณฑ
วิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา  
13.00- 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท 
ภักดีกุล (คณบดี) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน
กิจกรรม Research talk ครั้งที่ 2-2558 ในหัวเรื่อง 
การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้า
ในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม
นาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่านคือ ดร.สถาพร 
สาธุการ, นายอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา, นายโกเมศ  
จันทร์เจริญ และ รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต  

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.จ าลอง 
อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรม
พิเศษ และคุณศิรินพัชร จามรดุสิต หัวหน้างานวิจัย
และบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Dong- 
Ju Kim จาก Korea University พร้อมน าชมหน่วย
ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์และคลินิกสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือในงานวิจัยร่วมกัน
ระหว่างคณะกับ Korea University ณ ห้องประชุม
นาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 



I 

Get 

Focus 

จบัตาเรือ่งเด่น 

เรือ่ง ทนุโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.) รุน่ที ่18  
เรื่อง นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 
คณะกรรมการนโยบายโครงารปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) ได้อนุมัติให้ คปก. ประกาศให้ทุน คปก.รุ่นที่ 18 ได้จึง
ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีสนใจ
สมัครรับทุนรุ่นที่ 18 โดยแบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้  

 1. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาท่ียังไม่เคยได้รับทุน คปก.
ปกติ  รับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์—31 มีนาคม 2558 ผ่าน
ทาง http://rgj.trf.or.th 

 2. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ
แล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้ค าปรึกษานักศึกษา 
คปก. ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับ
อย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีหลัง รับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน—
31 ตุลาคม 2558 ผ่านทาง http://rgj.trf.or.th 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีไม่เคยได้รับทุนคปก. 
โทรศัพท์ 02-278-8274  

 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเคยได้รับทุน คปก.ปกติแล้ว 
โทรศัพท์ 02-298-0478 

 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล 
งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร 2109 

 

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
รุ่นท่ี 18  

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 18 

 เปิดรับสมัครอาจารย์ 

      1 ก.พ. –31 มี.ค. 2558 

 

ประกาศผลอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์และ 

มีสิทธิเสนอชื่อผู้ช่วยวิจัย(นักศึกษา) 
       ภายใน 31 ส.ค. 2558 

        เปิดรับสมัครอาจารย์ 

เสนอชื่อผู้ช่วยวิจัยเพื่อสมัครขอรับทุน     และ 

     1ก.ย.—31 ต.ค. 2558       เสนอชื่อผู้ช่วยวิจัย 
                   1 ก.ย.—31 ต.ค. 2558
  
   

ประกาศผลทุนผู้ช่วยวิจัยที่ได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 18 

อาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่

เคยได้รับทุน คปก.ปกติ 

อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคย

ได้รับทุน คปก.แล้ว 
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หวัข้องานวิจยัขนาดเลก็ ท่ีสร้างความรู้ 
เฉพาะเร่ือง (specific knowledge) เพ่ือ
พฒันาและต่อยอดงานประจ าให้มีคณุภาพ 

ทนุละไม่เกิน 25,000 บาท  
ภายใต้วงเงินทัง้ส้ินไม่เกิน  
100,000 บาท/ปีงบประมาณ 

ระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจยัไม่เกิน 1 ปี 

R2R Research Grant  

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ 
งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร 2114 

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

จบัตาเรือ่งเด่น 
ทุน R2R Research Grant เพือ่บคุลากรสายสนบัสนนุของคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ 

เรื่อง นางสาวศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 
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 วารสาร เปิดรับบทความ/รายงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ โดยเปิดรับบทความที่

เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านโสตทัศนศึกษา 3) ด้านสารสนเทศ 4) 

ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 5) ด้านฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์ 6) ด้านนโยบาย

และแผน  7) ด้านทรัพยากรบุคคล 8) ด้านงานวิจัย  9) ด้านวิทยาศาสตร์  10) ด้าน

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของกองบรรณาธิการ   โดยผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับ

ผลงานที่สรุปแล้วจ านวนไม่เกิน 10 หน้า พร้อมเขียนชื่อและข้อมูลติดต่อกลับ ตาม

แบบฟอร์มขอส่งบทความ 

 

 Call for Paper 

สอบถามข้อมูล - ติดตอ่  งานวิจยัและบริการวิชาการ  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา   
อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170  

อีเมล supalak.waa@mahidol.ac.th  
โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2114 

เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r/ 

เปิดรบับทความ Call for Paper 

เผยแพร่ สิงหาคม 2558 

จบัตาเรือ่งเด่น 
Call for Paper  วารสาร Journal of Professional Routine to Research 

เรื่อง นางสาวศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 
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Focus 
วารสารการพฒันางานประจ าสู่งานวิจยั (JPR2R) 

Journal of Professional Routine to Research 
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International 

Funding 

Opportunity 

IFO News (International Funding Opportunity News ) 

สรปุข้อมลูทนุวจิยัตา่งประเทศ เดอืน มนีาคม—เมษายน 2014 

เรื่อง นางสาวสุกัญญา  เสรีนนท์ชัย 

International Funding 
 Opportunity News (IFO News) 

 IFO News ฉบับนี้ ยังคงมีข่าวทุนวิจัยโปรแกรม Horizon 2020 สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (EU) มาฝาก  
พร้อมท้ังมีทุนวิจัยจาก The World Academy of Sciences (อิตาลี) และ Matsumae International  
Foundation (ญี่ปุ่น) ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ    
 สอบถามเพิ่มเตมิได้ที ่สกุัญญา (ตุ้ม) E-mail: sukanya.ser@mahidol.ac.th,  
ssereenonchai@gmail.com  โทรภายใน 2132 

Funding topic Scope of funding Application 
Due 

Societal Challenges: SMART CITIES AND COMMUNITIES   
SCC-01-2015: Smart Cities 
and Communities solu-
tions integrating energy, 
transport, ICT sectors 
through lighthouse (large 
scale demonstration - 
first of the kind) projects 

identify, develop and deploy replicable, balanced and integrated 
solutions in the energy, transport, and ICT actions through partner-
ships 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: Develop-
ment of system stand-
ards for smart cities and 
communities solutions 

The process for developing smart cities and communities stand-
ards should ensure 
interoperability of solutions, i.e. adaptability of solutions to new 
user requirements and technological change as well as avoidance of 
entry barriers or vendor lock-in through promoting common meta-
data structures and interoperable (open) interfaces instead of pro-
prietary 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, trans-
parent measurement and data collection standards to ensure 
meaningfulness and comparability of performance/outcome meas-
urements. More details:  http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2149-scc-03-

 

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

Horizon 2020 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2148-scc-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2148-scc-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2148-scc-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2148-scc-01-2015.html
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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 ser-
vices and knowledge ex-
change 

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 creative 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 agricul-
tural and forestry green-
house gases (GHG) 

Monitoring and mitigation of agricultural GHG, including such as-
pects 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 emissions, the technical 
and economic potential of CH4 and N2O mitigation, carbon seques-
tration and reduced emissions from energy use and pre-chain in-
puts, emissions/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 associated 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 
List of countries and applicable rules for funding   
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 

(IFO News) 
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Program Details Eligibility Application 
Due 

TWAS Research Grants are award-
ed 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 nor-
mally provided for a period of 18 
months, may be used to purchase 
scientific equipment, consumables 
and specialized literature 
(textbooks and proceedings only).  

1.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 research experience.  
2.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 represented in the 
proposal by a PI. 3.No age limit is applied to the consortia. 
4.Applications from women scientists and those working in 
Least Developed Countries are especially encouraged. 
5.Individual young scientists or leaders of research units 
currently holding a TWAS Research Grant in the Basic Sci-
ences are not eligible. 

  
More details: http://twas.org/opportunity/twas-research-
grants-programme-basic-sciences-consortia 

June 1, 2015 

TWAS Research Grants in Basic Sciences 

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 fol-
lowing eligibility requirements are invited to submit the required 
application documents. 
1. Applicants must hold a Ph.D. (Doctorate) degree, or be recog-
nized by MIF as possessing equivalent academic qualifications. 
2. Applicants must be under 49 years old at the time of applica-
tion. 
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 comple-
tion of their fellowship stay by MIF. 
6. Applicants must be of sound health and not physically handi-
capped 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 
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เรือ่งนีต้้องขยาย 

โครงการคา่ยเยาวชน SCG Sci-Camp รุน่ที ่26 

เรือ่ง นางสาววลิินธร ชโูต 

 

 

เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 

โครงการคา่ยวทิยาศาสตรเ์ยาวชน SCG Sci-Camp รุน่ท่ี 26  

“ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แหง่ดิน : ดินดี เพือ่คณุภาพชวีติท่ีดี”  
 ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญมากอย่าง
หนึ่ง เนื่องจากดินเป็นที่เกิดของทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ อีก
ทั้งยังเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศมาโดยตลอด ทั้งนี้ ประเทศไทยต้องใช้ที่ดินเพ่ือ
ประกอบการเกษตร และ การเพ่ิมผลผลิตอันเป็นอาชีพ
พ้ืนฐานของเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การ
พัฒนาเมือง และ การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม แม้ว่าดินเป็น
ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น แต่เมื่อใช้แล้วไม่บ ารุงรักษา 
หรือใช้ไม่ เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน หรือขาดการจัดการ
ที่ดีเช่น การใช้ที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องโดย ขาด
การปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ โดยน าพื้นที่ท่ีเหมาะสมทาง การเกษตรมา
ใช้ในการขยายพ้ืนที่เมือง หรือการน าพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อ
การเกษตรมาใช้ในการเกษตร จะท า ให้เกิดปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทาง
การเกษตร รวมทั้งระบบ นิเวศท่ีเกี่ยวข้องได้  

 จะเห็นได้ว่า ดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร พบกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศ การน า
ดินเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต้องมีการจัดการเป็นพิเศษ และ
ค านึงถึงข้อจ ากัด โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci
-Camp รุ่นที่ 26 ระหว่างวนัที่23 - 30 มีนาคม 2558 -2- 
ของดินนั้นๆ ไม่เช่นนั้นจะท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินและที่ดิน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรดินซึ่งเป็น
ทรัพยากรพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและ
การพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากแนวพระราชด าริในการ 
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดินหลายประการ เช่น 
การ “แกล้งดิน” เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดินเปรี้ยว การปลูก
หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า และเกษตรทฤษฎีใหม่
เพ่ือวางแผนและจัดการที่ดินส าหรับการเพาะปลูกและอยู่
อาศัยอย่างสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมไทย  

 ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ และผลส าเร็จ
แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน และที่ดินตามแนว 

พระราชด าริ สมาพันธ์สมาคมวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ
(International Union of Soil Sciences : IUSS) จึงได้
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ
มนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 
2555 และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ 5 
ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันดินโลก” ซึ่งองค์การอาหารและ
เกษตร แห่งสหประชาชาติ(Food and Agriculture  
Organization of the United Nations : FAO) และ
องค์การ สหประชาชาติ(United Nations : UN) ได้ประกาศ
รับรอง พร้อมทั้งยังก าหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็น“ปีดินสากล”  
(International Year of Soils) โดยมีแนวคิดหลักว่า 
“Healthy Soils for a Healthy Life” หรือ “ดินดี เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ 
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยการสนับสนุนจาก SCG จึง
เล็งเห็นความส าคัญของการร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
วางรากฐานความรู้แก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการ 
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พัฒนาประเทศในอนาคต จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26 โดยมี
เป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจต
คติท่ีดีและถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ดิน เพ่ือให้เยาวชนได้น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและแกน
น าทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถถ่ายทอดและ 
เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวแก่เพ่ือนเยาวชน ชุมชน และสังคม
ต่อไป  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
  ระหว่างวันที่ 23 – 30 มีนาคม 2558  

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จะด าเนินงาน
จัดค่ายเยาวชนโดยให้การเรียนรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นในด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรดินแก่เยาวชนที่ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และเตรียมเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศ 
นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนากระบวนการคิด การฝึกทดลองปฏิบัติและการน าไป
ประยุกต์ใช้ตลอดจนได้ศึกษาจากสภาพความเป็นจริง อนึ่ง ใน
การศึกษาครั้งนี้จะเริ่มต้นด้วยความรู้ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งบูรณาการความรู้จากด้านต่าง ๆ เพ่ือ
น าไป ประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาดินในท้องถิ่นได้ในเบื้องต้น  

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าค่าย  

 1. เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และก าลังเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ในปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนทั่วประเทศท้ังภาครัฐ
และเอกชน  

 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั้ง 2 
ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 3.00 และได้รับ คะแนนเฉลี่ยสะสมใน
วิชาวิทยาศาสตร์(ทั้ง 2 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 3.00  

รายละเอียดในการสมัคร 

 ส่งใบสมัคร,หนังสือรับรองผลการศึกษา,ใบยินยอมจาก
ผู้ปกครอง,ส าเนาการเข้าร่วมกิจกรรม และ ส่งเรียงความ หรือ
คลิปวิดีโอ หัวข้อ “ดินดี เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยเรียงความ
ให้เขียน ด้วยลายมือของผู้สมัครลงในแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเรียงความหรือส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 
นาที ได้ที่เว็บไซต์http://www.en.mahidol.ac.th/scg) 
ทั้งนี้ ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ จะถือว่าหมดสิทธิ์
ได้รับการคัดเลือก  

SCG–Sci 

camp 
รุ่นท ี26  

มาแลว้ครา้บ 
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อาหาร 

สมอง 

อาหารสมอง 

รูจ้กักบัจรยิธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัมหดิล   

เรื่อง  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล   

http://www.mu-irb.mahidol.ac.th/aboutmuirb.html สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  มหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้รับการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล 
ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2551  และส านักงานเป็นเอกเทศแยก
จากกองบริหารงานวิจัยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้ขึ้น
ทะเบียน Federal Wide Assurance กับ Office of  
Human Research Protection (OHRP), US Department 
of Health and Human Service (DHHS) มีเจ้าหน้าที่และ
ส านักงานเป็นเอกเทศแยกจากกองบริหารงานวิจัยมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ได้ขึ้นทะเบียน Federal Wide Assurance 
กับ Office of Human Research Protection (OHRP), US 
Department of Health and Human Service (DHHS) 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
มหิดลในการร่วมมือท าวิจัยระดับนานาชาติ และการขอรับทุน
วิจัยจากองค์กรของรัฐบาลอเมริกัน  

 การวิจัยในคนหมายครอบคลุมถึง 
 - การศึกษาในคนที่ยังมีชีวิต   
 - การศึกษาโดยใช้สิ่งส่งตรวจที่มาจากคน  
 -การศึกษาโดยใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ทราบว่าข้อมูล
นั้นเป็นของผู้ใด เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีจะให้ได้ความรู้ใหมใน
แง่มุมต่างๆ ตามที่ระบุไว้แล้วข้างต้น เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ 
และคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น  

 

รู้จักกับจริยธรรมการวิจัยในคน  
         มหาวิทยาลัยมหิดล   

 ขอบข่ายและประเภทของโครงการวิจัยที่ต้องขอรับ
การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
 1.โครงการวิจัยที่รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล      
 2.โครงการวิจัยที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการโดย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ      
 3.โครงการวิจัยที่ด าเนินการภายในมหาวิทยาลัย และ/
หรือ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือ ใช้
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมิใช่ข้อมูลสาธารณะและ
สามารถสืบไปถึงตัวบุคคลที่จะเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ 

 4.โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยหลักเป็นบุคคลภายนอก และ
ต้องมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ประสานงาน/ ที่
ปรึกษา หรือร่วมอยูในคณะวิจัย  

ประเภทของโครงการวิจัยท่ีเข้าข่ายได้รับการยกเว้นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

1.โครงการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีผานการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้ว และ โครงการวิจัยครอบคลุม
โครงการของนักศึกษาจ านวนหลายคนที่มีการใช้วิธีการ
ด าเนินการวิจัยแบบเดียวกันในการศึกษาวิจัยโครงการ
ต่อเนื่อง  
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2.โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้
วิธีที่ใช้ในกระบวนการเรียนตามปกติ  ได้แก่ การปรับวิธีการ
เรียนการสอนเทียบวิธีการเดิมกับวิธีการใหม่การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการปรับการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆ 
หรือเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร  

3.โครงการวิจัยวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบ
ต่างๆ  

4.การวิจัยที่ด าเนินการโดยวิธีการส ารวจ สัมภาษณ์ หรอื
สังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน โดยวิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่
สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล และไม่
มีผลกระทบต่อบุคคลในแง่สถานภาพและภาพลักษณ์ทาง
สังคม, การจ้างงาน, สถานภาพทางการเงิน, หรือท าให้เกิด
ความเสี่ยงที่จะท าให้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย 

5.การวิจัยที่เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน  

6.การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วย 
งานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานนั้น 

7.การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพหรือการ
ตรวจสอบที่ไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคล หรือมี
ผลกระทบต่อข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล 

8.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพของรสชาติและ
อาหาร การยอมรับของผู้บริโภค โดยที่อาหารนั้นต้องไม่มี
สิ่งเจือปนนอกเหนือจากธรรมชาติ ไม่อันตราย หรือมีสารเคมี
เนื่องจากการเกษตรกรรม 

การด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในคน สามารถศึกษา
ขั้นตอน—ข้อมูล ได้ที่  

  http://www.mu-irb.mahidol.ac.th/ 

 นอกจากนี้ยังมีระบบการเสนองานวิจัยเพื่อขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคนแบบ online เพ่ือความสะดวกและ
รองรับการด าเนินงานของนักวิจัย 

 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
โทรศัพท์ : 02-8496220 ,02-8496223  
โทรสาร : 02-8496223  
Website : www.sp.mahidol.ac.th  

 

 

 เรื่องน่ารู้ 

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัย 
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เกรด็ความรู ้

โปรแกรมวเิคราะหส์มรรถนะการวจิยั Scival 
งานบรหิารขอ้มลูและเผยแพร่งานวจิยั กองบรหิารงานวจิยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

เกร็ด 

ความรู้ 

โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัย Scival 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่ชัดเจนด้านการ
พัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการบริหารงาน
ข้อมูลการวิจัยให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล  และมุ่งหวัง
พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย  น าไปสู่ความเชื่อมั่น
ทางการศึกษาในระดับกลุ่มประเทศอาเซียนและระดับ
นานาชาติ  กลไกท่ีจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ 
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึง
ความส าคัญจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือในการ
ช่วยเหลือการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิจัยให้กับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือใช้ในการพัฒนาการบริหารการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการน าโปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะการ
วิจัยมาใช้งานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา 
โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศการวิจัยนี้ออกแบบไว้
เพ่ือใช้ส าหรับการสืบเสาะข้อมูลการวิจัยในมุมมองต่างๆเพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยของหน่วยงาน  
และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการน าผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยร่วมกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้ง
คู่เทียบโดยตรงและโดยอ้อม มาเป็นส่วนหนึ่งของการชี้วัด
ประเมินศักยภาพ  สะท้อนถึงคุณภาพการด าเนินงานด้าน
การวิจัยที่เกิดขึ้น  และการวางแผนก าหนดเป้าหมายในแต่
ละปีของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง 

 นอกจากนี้ รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ของแต่ละ
หน่วยงานที่ได้มีการส่งมอบแล้วในปี พ.ศ.2557 เป็นรายงาน
ที่สะท้อนการด าเนินงานพันธกิจด้านต่างๆ รวมถึงพันธกิจ
หลักด้านการวิจัยนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานตัวเองในหลายๆมุมมอง  
รวมถึงข้อมูลภายนอกท่ีใช้ในการประเมินและเปรียบเทียบ
สมรรถนะด้านการวิจัยของหน่วยงานตนเอง ซึ่งพบว่า 
หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีการวัดสมรรถนะผลลัพธ์ด้านการวิจัย
กับคู่เทียบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ท าให้ไม่
สามารถทราบถึงศักยภาพของตนเองที่ควรจะเป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยได้  
 จุดเด่นที่ส าคัญของโปรแกรม Scival คือ การจัดกลุ่ม
งานวิจัยตามสมรรถนะ (Competencies) โดยใช้การระบุ
กลุ่มของบทความ Scival  สามารถวิเคราะห์การอ้างอิงร่วม
ในทุกๆ บทความที่ตีพิมพ์ โดยได้จัดกลุ่มของเอกสารอ้างอิง
ไว้รวมกันเป็นกลุ่มๆ  ขั้นตอนต่อมา Scival จะพิจารณาว่า
งานวิจัยกลุ่มใดที่เป็นจุดเด่น หรือสมรรถนะท่ีโดดเด่นของ
องค์กร จัดได้ว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจ ผู้ประสานงาน
วิจัยควรให้ความส าคัญเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
หน่วยงานต่อไป 

คอลมัน์พเิศษ 
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จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ปรึกษา  —-  รศ.สยาม  อรุณศรีมรกต 
บรรณาธิการ —- นางศิรินพัชร  จามรดุสิต 

กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสาวสุกัญญา  เสรีนนท์ชัย 
นายยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

นางสาววิลินธร ชูโต 
 

  

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดอืนมนีาคม  - เมษายน  2558 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ตอ่ 2114  หรอื supalak.waa@mahidol.ac.th 


