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 สวัสดีผู้อ่านจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ จุลสารฉบับเดือนมีนาคม และเมษายน 2561 นี้ เป็น

การเริ่มเรื่องราวบอกกล่าวข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และแนวคิดต่าง ๆ จากกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ ของคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การสร้างการสื่อสารไปยังบุคคลภายนอกให้รู้จักกลุ่มคนเหล่านี้ที่

เป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการของคณะ เริ่มกันที่นักวิจัยรุ่นใหม่ของ

คณะได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จากคอลัมน์รอบรั้วงานวิจัย 

สนทนากับผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมืสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรซึ่งเป็นบุคลากรรุ่นใหม่

ไฟแรงกับคอลัมน์คุยกับนักวิจัย ถอดสาระ เทคนิค และวิธีการปรับปรุงผลกระทบจากงานวิจัยจากจับตาเรื่อง

เด่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรตามนโยบายการวิจัยและบริการวิชาการ จากแผน

แม่บทระยะ 5 ปี ปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ (ENRIC 2018)  ซึ่งจะจัดขึ้น 

ณ จังหวัดชลบุรี ในช่วงปลายปี 2561 นี้ และขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ยังติดตามกันเสมอมาครับ    

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

เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

รอบรั้วงานวิจัย 

 เมื่อ วนัจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561           
รองศาสตราจารย ์ดร.สุระ พัฒนเกียรต ิให้เกียรติ
เป็นประธานในการกล่าวเปดิโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการตรวจประเมนิการจัดการสิง่แวดล้อม 
Green Office  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
ได้รบัความรู้และความเข้าใจในการตรวจประเมนิ
ภายในองค์กร และทราบถงึข้อก าหนดการจัดการ
ด้านสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน Green Office 
โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรมีรกต 
เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย ซึ่งไดร้ับความ
สนใจมีผู้เขา้รับการอบรมจ านวนมาก การอบรม
จัดทั้งหมด 2 วนัคือวันที ่ 12 – 13 กุมภาพันธ ์
2561 ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน ์ปิ
ยะพงศ์ ชัน้ 2 (ห้อง 4228) อาคารสิง่แวดลอ้ม
พัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) 

ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์ ใน
โอกาสเข้ารับรางวัล “JSPS-NRCT RONPAKU Medal Award” 
พร้อมกับร่วมน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาหัวข้อ 
"EEC and Sustainable Development" จัดโดย Japan Soci-
ety for the Promotion of Science Alumni Association 
of Thailand (JAAT), องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศ
ญี่ปุุน ส านักงานประจ ากรุงเทพฯ (JSPS Bangkok office) และ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช. ) เมื่อวันที่  8 
กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 

และขอแสดงความยินดีแด่ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ใน
โอกาสที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในงานวันครบรอบ 49 ปี วัน
พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 มีนาคม 2561 
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรเลขที่ 12058จาก
ผลงาน “ชุดผลิตพลังงานไฟฟูาแบบใบพัด” 
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คุยกับนักวิจัย Research Newsletter 
เรื่อง  สุรีกานต์   โตไทยะ 

รู้สึกอย่างไร กับการได้มารับต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย

และฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

ก่อนอ่ืนต้องขออธิบายว่า การด าเนินงานของศูนย์มี

คณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารฯ และ

คณะกรรมการด าเนินงานฯ โดย ผู้อ านวยการศูนย์ จะท างานอยู่

ในคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด คือ เป็นกรรมการและเลขานุการใน

คณะกรรมการบริหารฯ และเป็นผู้อ านวยการในคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  

หน้าที่หลักของผู้อ านวยการศูนย์ ก็คือด าเนินงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริหาร จัดท าแผนกิจกรรม โครงการ 
และงบประมาณของศูนย์ รวมทั้ง ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก 
เพราะต้องบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
ภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานที่จ ากัดและมีการแข่งขันกันสูง 

ปัจจุบัน มองว่าการบริหารจัดการศูนย์วิจัยในภาพรวมของคณะเป็นอย่างไร 

ภาพรวมของการบริหารจัดการศูนย์วิจัยภายในคณะ มีอยู่หลายแง่มุมที่น่าสนใจ อันดับแรกก็คือ การบริหารจัดการ

และการด าเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ ต้องอยู่ภายใต้และเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย ข้อดีก็คือการ

ด าเนินงานของศูนย์มีแนวทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเป็นไปในแนวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นระเบียบขั้นตอนของ

การด าเนินงานวิจัย หรือการจัดโครงการอบรม แต่ข้อด้อยก็คือ การขาดความยืดหยุ่นในการบริหารงาน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย

ส าคัญอย่างหนึ่ง เมื่อศูนย์ต้องท างานแข่งขันกับคู่แข่ง 

ในแง่ของความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยกับการด าเนินงานของศูนย์ ถือว่ายังมีประเด็นที่

ยังคงต้องกลับมาพิจารณา เช่น การด าเนินงานของศูนย์มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะอย่างไร และสนับสนุนหรือ

ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของคณะตามตัวชี้วัดอย่างไร เป็นต้น ซึ่งประเด็นนี้ ฝุายบริหารของคณะและศูนย์คงต้องร่วมมือกัน เพื่อจะ

ท าให้การด าเนินงานของศูนย์มีเปูาหมายที่สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับของคณะ 

คุยกับ ผอ.ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

คุณธีรวุฒิ  ชิยานนท์ 
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Research Newsletter คุยกับนักวิจัย 
อีกประเด็นที่มีความส าคัญและอย่างจะกล่าวถึงก็คือ การก ากับดูแลและการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ 

เนื่องจากปัจจุบัน คณะติดตามการด าเนินงานของศูนย์ผ่านรายงานประจ าปีของศูนย์เท่านั้น และยังไม่มีการก าหนด
เปูาหมายและตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถ้าคณะมีระบบการ
วัดและประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน จะท าให้สามารถก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

แนวทางการบริหารศูนย์วิจัยในความรับผิดชอบจะเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษ 

 พันธกิจหลักของศูนย์ ก็คือการวิจัยและฝึกอบรม ซึ่งศูนย์ได้มีการวางเปูาหมายและแผนการด าเนินงานให้มีทิศทางที่

สอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการตามนโยบายของชาติ มหาวิทยาลัย และคณะ เมื่อเร็ว ๆ นี้เอง ศูนย์ได้มีการทบทวน

และปรับปรุงเปูาหมาย แผนการด าเนินงาน และตัวชี้วัด ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของตัวศูนย์เองและสภาพแวดล้อม

ต่าง ๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นประเด็นวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ หรือความต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ทันสมัยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เป็นต้น 

เนื่องจากศูนย์มีแผนการด าเนินงานที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น แนวทางการบริหารศูนย์ให้ประสบ

ผลส าเร็จคงไม่มีอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ แค่พยายามด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ก็พอ รวมทั้ง

การปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎระเบียบของคณะอย่างถูกต้อง และการสร้างความยั่งยืนด้านการคลังของศูนย์ ซึ่งจะท าให้

ศูนย์สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 

นอกจากนี้ เราคงต้องยอมรับความจริงว่า ในปัจจุบัน เราไม่สามารถจะท างานทุก ๆ อย่างทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง 
เพราะฉะนั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในมหาวิทยาลัยเอง หรือภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมีความส าคัญ ซึ่ง
เครือข่ายต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น จะเปิดโอกาสให้เราสามารถท างานวิจัยที่มีคุณภาพสูง หรือท างานที่ตอบโจทย์กลุ่มเปูาหมายต่าง 
ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ศูนย์จึงอยากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ศูนย์สามารถ
ด าเนินงานตามพันธกิจและเปูาหมายของศูนย์ได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
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ปีนี้ คาดว่าจะมีแผนงาน/กิจกรรมอะไรเด่น ๆ บ้าง 

 ในปีนี้ ศูนย์มีกิจกรรมด้านงานวิจัยอยู่ 2 เรื่อง คือ การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพ่ือการจัดการพ้ืนที่ก าจัดขยะมูล

ฝอย โดยได้รับทุนวิจัยมาจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ต่อเนื่องมาจากปี 2560 อีก

โครงการที่เพ่ิงได้รับทุนมาใน ปี 2561 คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ า โดยได้รับทุนวิจัย

มาจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งสองโครงการมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ 

พัฒนาเกียรติ เป็นหัวหน้าโครงการ 

 ส าหรับโครงการอบรมที่จะจัดในปี 2561 มีทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศข้ันพื้นฐาน

เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร และหลักสูตรการประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการส ารวจและ

จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งหลักสูตที่ 3 นี้ เป็นหลักสูตรใหม่และก าลังได้รับความสนใจจากผู้สมัครเป็นอย่างมาก 

นอกจากกิจกรรมหลัก ๆ ที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว ศูนย์ยังมีความคิดที่จะท าคู่มือการวิจัยและบริการวิชาการด้านภูมิ
สารสนเทศในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ที่สอดคล้องกับแผนงานวิจัยของคณะ และจัดท าหนังสือคู่มือ ประสบการณ์แห่ง
ความส าเร็จ (Success story) จากการประยุกต์ใช้และให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักวิจัย และนักศึกษาของคณะได้มีคู่มือที่เป็นแนวทางส าหรับการท าวิจัยและท าวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศอีกด้วย  

สุดท้ายอยากให้คณะมีแนวทางสนับสนุนศูนย์วิจัย

ทั้งหมดอย่างไร 

 เข้าใจว่าแต่ละศูนย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและ
มุ่งเน้นงานด้านวิชาการที่แตกต่างกัน เช่น บางศูนย์
อาจจะเน้นงานวิจัย แต่บางศูนย์อาจเน้นการอบรม 
ดังนั้น ความต้องการที่จะให้คณะมาสนับสนุนการ
ด าเนินงานก็คงจะแตกต่างกันไปด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่คณะ
ควรจะสนับสนุนทุก ๆ ศูนย์ เพ่ือให้ศูนย์สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จก็คือ 
บุคลากรประจ า ที่คอยท าหน้าที่ประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกศูนย์ รวมทั้งสามารถด าเนินงานวิจัยและ
ฝึกอบรมได้ด้วย ซึ่งถ้าคณะสามารถสนับสนุนตรงนี้ได้ ก็
จะท าให้ศูนย์สามารถมีผลผลิตหรือผลงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
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จับตาเรื่องเด่น 

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการอภิปราย เรื่อง How to improve MU research impact? 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
จาก 5 ส่วนงานร่วมการอภิปราย ด าเนินการอภิปรายโดยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝุายวิจัย สรุปประเด็นความรู้ที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวถึงการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทั่วโลกโดยผู้จัดจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ QS, THE (Times Higher Education), National Taiwan University 
(NTU), University Tanking by Academic Performance (URAP) Ranking, U.S.News เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะมีการ
ให้คะแนนในส่วนของผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและค่าผลกระทบการอ้างอิงที่จะมีผลให้การจัดอันดับดีขึ้น หลักการ
ส าคัญคือนักวิจัยควรตีพิมพ์บทความที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มักถูกใช้ในการจัดอันดับ เช่น ISI-Web of Science หรือ Scopus  
และ ค่า Impact Factor เพียงปีเดียวอาจไม่สามารถใช้เทียบเคียงคุณภาพของวารสารได้ ควรดูค่า 5-Year Impact Factor 
และ Cited Half-life ประกอบก่อนพิจารณาลงตีพิมพ์ เนื่องจากบางวารสารมีระยะเวลาการอ้างอิงในระยะยาว 

ปัจจัยที่มีผลในการเพิ่มขึ้นของจ านวนการอ้างอิงกล่าวโดยสรุป ได้แก่  
1. ประเภทของบทความ โดยบทความที่เป็น Review article แม้จะมีค่าน้ าหนักน้อย แต่มักมีการอ้างอิงที่สูง   
2. การมีผู้เขียนร่วมจากหลากหลายสถาบัน โดยกลุ่มวิจัยของผู้เขียนแต่ละสถาบันมักมีการอ้างอิงบทความนั้นๆ 

ท าให้การอ้างอิงบทความรวมเพิ่มขึ้น   
3. บทความที่น าเสนอเทคนิคใหม่หรือเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนจะได้รับความสนใจจากผู้อ่าน 
4. การตีพิมพ์เรื่องที่เป็นที่สนใจในขณะนั้นที่อาจมีความร่วมมือกับประเทศอ่ืน และมีงานวิจัยหลายส่วน (Big 

Series)   
5. การน าบทความไปกล่าวถึงในที่ประชุม หรือผ่าน Social media  
6. เป็นบทความที่เผยแพร่ให้ทุกคนเข้าถึงได้   

ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอแนะว่างานวิจัย
ที่ดี ควรมีการก าหนดปัญหาการวิจัยที่ดีและท าการทดลองท่ีมีการควบคุมอย่างดีตามแผน และควรให้ความสนใจการค้นพบ
ที่ไม่ได้คาดหวังซึ่งจะน าไปสู่ทิศทางใหม่ที่น่าสนใจได้ 

How to Improve MU Research Impact? 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แนะน าเทคนิควิธีการเพ่ิม cita-
tion จากประสบการณ์ตรง ได้แก่ 

1. การตั้งชื่อเรื่องที่มี Keyword ที่น่าสนใจ มีความใหม่ส าหรับคนในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การรับเป็น Reviewer เพ่ือ Editor ของ Journal 
3. การร่วมท าวิจัยในเครือข่ายระดับโลก 
4. การแชร์ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ให้เพ่ือนโดยตรงและผ่าน Social Media หมายเหตุ ควรตรวจสอบลิขสิทธิ์การ

เผยแพร่บทความกับวารสารก่อน 
5. การเฝูาระวัง “ความใหม”่ ของงานวิจัยในสาขาและข้ามสาขาตนเองด้วย (J.Alert) Social Media และ Confer-

ence 
6. การ Update ความพร้อม ติดตามโครงการของศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยโลก 
7. การท าวิจัย ปัญหาประเทศที่ตั้ง และท าร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโลก 
8. การ Cite Paper คนอ่ืน 
9. การเขียนบทความโต้ตอบ หรืออ้างถึง Paper ของผู้ที่มีชื่อเสียง 
10. การวางแผนสร้าง Profile ตนเองใน Social Media และ Conference 

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เสนอแนะว่าการวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์สังคมควรสะท้อนให้เห็นภาพและเพ่ิมการมีส่วนร่วม
มากขึ้น โดยควรมีทฤษฎีใหม่ๆ และระเบียบวิธีวิจัยที่ดีกว่าเดิม 

 
 
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ 

ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ให้ข้อคิดที่ดีในเรื่องการ
มองงานวิจัยในอนาคตท่ีมีแนวโน้มว่าโลกจะให้ความสนใจต่อไป
นอกเหนือจากงานที่เป็นที่สนใจอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือชิงโอกาส
ได้เปรียบในการผลิตผลงานในด้านดังกล่าวล่วงหน้า 

จับตาเรื่องเด่น 

สนใจข้อมูลเพ่ิมเติม คลิกดูรายละเอียดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ลิ้งค์   
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/08022018.html 

http://www.op.mahidol.ac.th/orra/08022018.html
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เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

นโยบายการวิจัยและบริการวิชาการ ตามแผนแม่บทงานวิจัยและบริการวิชาการ 
พ.ศ. 2561-2565  

 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่วนงานงาน ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบแผนแม่บท
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  พ.ศ. 2561 -2565 ซึ่งมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้จึงขอพักเนื้อหาประจ าอย่างความรู้เรื่องกฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการต่าง ๆ ซึ่งเขียนมาอย่างต่อเนื่อง มาเป็นการบอกกล่าวเรื่องเชิงนโยบายด้านการ
วิจัยของคณะ เพ่ือที่จะสื่อสารให้นักวิจัยทุกท่านได้ทราบบริบท ความเคลื่อนไหวด้านการบริหารจัดการงานวิจัยกันบ้างครับ 
เริ่มต้นกันที”่นโยบายการวิจัยและบริการวิชาการ ตามแผนแม่บทงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2561-2565”  

นโยบายการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2565 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ประกอบด้วย  
1. การแสวงหาแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยและบริการวิชาการ โดยเน้นการแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน มากที่สุด รองลงมาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ และเน้นการแสวงหาทุนจ้างที่ปรึกษา
และว่าจ้างวิจัยจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา/หน่วยงานในก ากับของรัฐ และภาคเอกชน แสวงหา
ทุนอุดหนุนการฝึกอบรมจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศ และทุนอุดหนุน
การบริการวิชาการจากการเก็บค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

2. การสร้างความพร้อมด้านบุคลากรและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่  
(1) การพัฒนาและสร้างขีดความสามารถ (Competency) บุคลากรด้านการวิจัยทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน

วิชาการ และนักศึกษา ตลอดจนยุวนักวิจัย ให้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์คณะ/มหาวิทยาลัย 
 (2) การสร้างกลุ่มวิจัย (Research Group) โดยผลักดันให้นักวิจัยจัดตั้งกลุ่มวิจัยสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของแหล่งทุนหรือศักยภาพความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ภายในคณะ 
 (3) การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) ให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล อาทิ ห้องปฏิบัติการ (LAB) 
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ระบบสารสนเทศ (Information Technology) ต่าง ๆ  
 (4) การสร้างความต่อเนื่อง (Continuous) ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรด้านการวิจัยและสนับสนุนการ
วิจัยทดแทนบุคลากรกลุ่มเชี่ยวชาญเดิมที่ลาออก และ/หรือ เกษียณอายุ เพ่ือรองรับภารกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
ในอนาคต     
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3. การบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการที่สอดคล้องตามศักยภาพ เป็นการบริหารจัดการงานวิจัยที่สอดคล้อง
ตามศักยภาพความเชี่ยวชาญและการเรียนการสอนของคณะ ได้แก่  
 (1) ประเภทงานวิจัย/บริการวิชาการ จะเน้น ประเด็นการวิจัยให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์/นโยบายที่ส าคัญ ได้แก่ 
MU Research Priority (2559 – 2562) ไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นด้าน อาหารและเกษตร 4.0 พลังงาน 4.0 เมืองอัจฉริยะ 
4.0 การบริหารจัดการน้ า 4.0 และสภาพภูมิอากาศ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ยุทธศาสตร์ข้อ 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 5. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ทั้งการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์
ประเด็นท้าทายทางสังคม และการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ ตลอดจนเน้น
การให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน 

ภาพวาระของชาติ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

         ต าแหน่งงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (    ) 
 

(2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information technology) โดยพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่
ประกอบไปด้วยโมดุลโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ ประวัตินักวิจัยและความเชี่ยวชาญ ผลงานตีพิมพ์ การน าเสนอ
ผลงานวิชาการ วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ENNRJ) การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งบริการ 
webpage ข้อมูลแหล่งทุนวิจัย ข้อเสนอโครงการ (Proposal bank) จัดให้มีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย การรับทุนวิจัยผ่าน
แหล่งทุนต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆ อย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว 
 (3) การถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัยมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ เพิ่มแรงจูงใจในการผลิตผลงาน ได้แก่ การให้เงินค่าตอบแทนสูงที่สุดส าหรับผู้
ที่ไม่เคยมีการตีพิมพ์มาก่อน เพ่ือจูงใจให้มีผู้เขียนผลงานวิจัยเพิ่มมากข้ึน การจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับวารสารให้กับบุคลากรผู้สนใจการตีพิมพ์  และการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสาร Environmental and 
Natural Resources Journal (EnNRJ) 
 (4) การบริหารจัดการผลประโยชน์จากการวิจัย ได้แก่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การต่อยอดงานวิจัยที่มี
ศักยภาพ หรือก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย งานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจหรือภาคส่วนพัฒนาสังคม กับแหล่งทุน
ต่าง ๆ การสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ และการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 



จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ | 12 
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เรื่อง สุรีกานต ์  โตไทยะ 

The 3
rd

 Environment and Natural Resources International Conference 

(ENRIC 2018):  

Global Development with Environmental Sustainability 

22 - 23 November, 2018, Chonburi, Thailand  

49th
 Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University's name and  

130
th
 Anniversary Celebration of Mahidol University 

ENRIC 2018 invites paper on (but not limited to) the following themes:  

1. Sustainability Sciences and Technology 
2. Natural Resources and Environmental Management 
3. Environmental /Policy/Strategies 
4. Vulnerability and Changes 
5. Environmental Pollution Control and Management 
6. Environmental Monitoring and Surveillance 
7. Climate change and Global Warming 
8. Low Carbon Society 
9. Water, Energy and Food Security Nexus 
10. Public Participation in Sustainable Environments 

Important Dates 
Call for abstracts opens 

1 January - 31 May 2018 

Submission deadline  

31 May 2018 

Notification of acceptance  

30 June 2018 

Conference dates 

22 - 23 November 2018 

Special event: Loi Krathong Festival 
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จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ที่ปรึกษา  —-  รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ 

บรรณาธิการ —- นายยุทธพล   ผ่องพลีศาล 
 

กองบรรณาธิการ 

ดร.ชิษณุพงศ์  ประทุม 

นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสาววิลินธร  ชูโต 

นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 

นางสาวสุรีกานต์  โตไทยะ 
 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ตอ่ 2115  หรอื sureekarn.tot@mahidol.ac.th 

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

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

