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 ย่างเข้าสู่กลางปี 2560 กับนโยบายการพัฒนาที่เติบโตและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งประชาคมโลกเห็น

ว่าเป็นปลายทางแห่งความย่ังยืน จุลสารของเราฉบับนี้ จึงไม่พลาดเกาะกระแสเรื่องราวทีก่ าลังได้รบัความสนใจ

จากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างโครงการพัฒนาท่าเรือปากบารา มาเล่าสู่กันฟังในคอลัมน์คุยกับนักวิจัย โดรงการ

ฝึกอบรมแก่เยาวชนที่จัดอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10 ในคอลัมน์ฝึกอบรม

เด่น การบริหารทรัพยากรบุคคลประเภทลูกจ้างโครงการวิจยัที่ต้องรู้จากข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุน

การวิจัย ปี 2560 จากคอลัมน์นักวิจัยควรรู้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน

สิ่งแวดล้อม และสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างนักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น จากโครงการ MU-NU Spring Training Pro-

gram 2017 จากคอลัมน์รอบรั้วงานวิจัย แถมท้ายด้วยการประชาสัมพันธ์หลักสตูรการตรวจประเมินการจัดการ

สิ่งแวดล้อม Green Office และ ISO 14001 ในเดือนมิถุนายนนี้ ที่ก าลังเปิดรับสมัคร และอย่าลืมว่าผู้อ่านทุก

ท่านคือผู้ส่งสารการพัฒนาจุลสารตลอดมา ซึ่งเปิดรับทุกความเห็น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหากึ่งวิชาการ กิจกรรมต่าง 

ๆ นานาสาระความรู้อันเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ จึงยินดนี้อมรับค าติชมเสมอครับ       

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

รอบรั้วงานวิจัย 

โครงการ MU-NU Spring Training Program 
2017 

 

โครงการ MU-NU Spring Training  
Program 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นนักศึกษาจาก Department of En-
vironmental Science, Graduate School of 
Fisheries and Environmental, Nagasaki  
University ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 6 คน และ
นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (International 
Program) มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การก ากับ
ดูแลโดย อาจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ ก าเนิดเพชร 
อาจารย์ประจ าคณะฯ และประธานโครงการ  

ร่วมด้วย Associate Professor Dr. Hideki NAKAYAMA อาจารย์จาก Nagasaki University ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรอง

ศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มาร่วมเป็นประธานในพิธีปิด  

เรื่อง Update New Technology for GNSS 
Mapping and UAV 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 มีการจัด
กิจกรรมการบรรยายพิเศษด้านภูมิสารสนเทศ เรื่อง 
Update New Technology for GNSS Mapping 
and UAV ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทน บริษัท จีไอ
เอส จ ากัด มาให้ความรู้  ณ ห้องประชุมนาทตัณฑ
วิรุฬห์ (1103) อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์           
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังการ
บรรยายจ านวนมาก 
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เรื่อง  สุรีกานต์   โตไทยะ 

คุยกับนักวิจัย Research Newsletter 

เหตุใดอาจารย์จึงสนใจท าวิจัยเรื่องนี้ ที่ท่าเรือปากบารา : 

 เนื่องจากโครงการท่าเรือปากบาราเป็นโครงการที่ภาครัฐสนใจที่จะสร้างและเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุน

สูง ซึ่งรัฐบาลก็มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ โจทย์วิจัยนี้จึงน่าสนใจศึกษาอย่างมากท่ีจะใช้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

และสิ่งแวดล้อมในการพยายามหาค าตอบให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 

หากเกิดท่าเรือขึ้น คนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง การจัดการท่าเรือที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร รวมถึง การเพ่ิมศักยภาพการลงทุนให้ก่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ การหาค าตอบของโจทย์วิจัยนี้พบว่า

ทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม คือ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรือเรียกสั้นๆ ว่า PPP (Public-Private 

Partnership) จึงเป็นที่มาของงานวิจัย  

 สวัสดีค่ะ วันนี้เราได้มาพูดคุยกับ อาจารย์ ดร. รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข  

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน ของ

รูปแบบโครงการร่วมลงทุน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการท่าเรือปากบารา โดยได้รับทุนมุ่งเป้า 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

เกี่ยวกับการสร้างท่าเรือปากบารา อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะ : 

หากมีโครงการก่อสร้างท่าเรือปากบาราเกิดข้ึน ในฐานะท่ีเป็น

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จึงมีความกังวลใจในโครงการ

ดังกล่าว เลยมีแนวคิดในการศึกษาการพัฒนาท่าเรือสีเขียว (Green port) 

โดยผลการศึกษานี้ไม่ได้น าเสนอการสนับสนุนหรือคัดค้านโครงการ แต่เป็น

การน าเสนอความคิดใหม่ หากมีการก่อสร้างท่าเรือขึ้นจริง  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการร่วม

ลงทุนระหว่างภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่

เหมาะสม รวมทั้งประเมินความเสี่ยง 

วิเคราะห์ ความคุ้มค่าของโครงการร่วมลงทุน 

และการกระจายผลประโยชน์ของรูปแบบ 

PPP เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ ในการเลือก

รูปแบบ การลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน

ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติใน

โครงการท่าเรือปากบารา  
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โครงการนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  : 
 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัยนี้ คือ สามารถน าผลวิจัยไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายเรื่องการ
เลือกรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ในโครงการท่าเรือ
สีเขียวที่ปากบาราได้  
 โดยงานวิจัยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นของธุรกิจท่าเรือ ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมต้นทุนทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือหารูปแบบ PPP ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขและสถานการณ์ในการลงทุนธุรกิจท่าเรือ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการควบคุมต้นทุนส่วนเกิน  

ท้ายที่สุดผู้ใช้บริการท่าเรือจะได้รับประโยชน์จากบริการที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกลง ซึ่งท่าเรือที่ประสบ
ความส าเร็จในยุโรปหลายแห่งก็เป็นรูปแบบ PPP ซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ดูแลท่าเรือประกอบด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ ตัวแทนจากชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ท าให้การ
พิจารณาโครงการย่อยๆ ที่จะเข้ามาในท่าเรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปัญหาและอุปสรรค์ของการจัดท าโครงการ : 

 มี 2 ประเด็นหลัก คือ งานในด้านเศรษฐศาสตร์เรื่อง PPP เป็นเรื่องใหม่ ท าให้ต้องใช้เวลาในการสื่อสารและท าความ
เข้าใจให้ตรงกันในเวลาเก็บข้อมูล อีกประเด็นหนึ่งก็คือ เนื่องจากต้องการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนส าหรับโครงการท่าเรือปากบารา ท าให้ใช้เวลา
รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการค านวณเพื่อน าไปสู่การหารูปแบบ PPP ค่อนข้างมาก เช่น ข้อมูลปริมาณสินค้า ข้อมูลสถิติ
การขนส่งสินค้าทางน้ า อัตราค่าบริการจากท่าเรือ ข้อมูลต้นทุนในการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา เป็นต้น 

คุยกับนักวิจัย 
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สิ่งท่ีอาจารย์จะท าต่อไปจากนี้ : 

 เนื่องจากเป็นประเด็นที่ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทาง สกว. จึงจะจัดประชุมให้นักวิจัยพบผู้น า

ผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือที่เรียกว่า User เช่น กรมเจ้าท่า ผู้ประกอบขนส่งสินค้าทางเรือ เพ่ือน าเสนอผลวิจัยให้เกิดการใช้

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนี้ สิ่งที่จะศึกษาเพ่ิมเติม คือ นอกจากการพัฒนาโครงการท่าเรือควรมีการศึกษา

เพ่ือพัฒนาบริเวณรอบท่าด้วย เช่น อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

ฝากถึงนักวิจัย : 

ในปัจจุบัน ทุนวิจัยมีหลากหลายหน่วยงานและมีงบประมาณมากขึ้น โอกาสการได้รับทุนวิจัยมากขึ้นขึ้นอยู่กับโจทย์
วิจัยควรมีความชัดเจน การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องกันตั้งแต่ความส าคัญและที่มา วัตถุประสงค์ และ Out-
put รวมถึง เครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงการน าไปสู่ค าตอบของงานวิจัยได้อย่างชัดเจน และสิ่งส าคัญคือ 
ต้องพยายามหาโจทย์วิจัยที่ส าคัญ เป็นประเด็นเร่งด่วนของประเทศและตรงกับความต้องการกับหน่วยงานที่สนใจน าผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ 

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบโครงการวิจัยที่น่าสนใจทีเดียว ท่านผู้อ่านเห็นด้วยไหมคะ 
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กิจกรรมเด่น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหดิล ไดด้ าเนินการจัด

โครงการโรงเรยีนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านมาแล้วจ านวน 9 รุ่น นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2559  

โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จ านวนกว่า 11 แห่ง ได้แก่  

 โรงเรยีนสมุทรสาครวิทยาลัย  

 โรงเรยีนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  

 โรงเรยีนวัดธรรมจริยาภริมย์  

 โรงเรยีนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  

 โรงเรยีนสมุทรสาครวุฒิชัย  

 โรงเรยีนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคณุ"  

 โรงเรยีนสมุทรสาครบูรณะ  

 โรงเรยีนบ้านปล่องเหลี่ยม  

 โรงเรยีนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  

 โรงเรยีนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อปุถัมภ์  

 โรงเรยีนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบ์ ารุง)  

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 10 
ระหว่างวันท่ี 24 เมษายน – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 โดยการจัดกิจกรรมโครงการจะเนน้การสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดความ

ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยเฉพาะการฝกึฝนทักษะให้เยาวชนได้รู้จักคดิวิเคราะหห์าเหตุผล ตลอดจนสามารถ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครได้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมจะเน้นการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการแกไ้ขปญัหา

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นปญัหาหลักของจงัหวัดในกิจกรรมวิชาการและฝึกปฏิบัติผา่นหัวข้อท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่ มลพิษทางอากาศและกลิ่น ขยะ

มูลฝอย มลพิษทางน้ า และการจดัการป่า ชายเลน ประกอบกับการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ท าให้เยาวชนได้เห็นสภาพพื้นที่จริง เกิดการ

เรียนรู ้และเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม และแนวทางแกไ้ข ตลอดจนการฝึกความเป็นผู้น า การรู้จักปรับตวัในการอยู่ร่วมกัน การสร้างมนุษย

สัมพันธ์ และการท างานเป็นทีมผ่านกิจกรรมการท าโครงงานกลุม่ด้านวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ซึง่เยาวชนต้องค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง

ต่างๆ ทั้งในฐานข้อมูล หรืออินเตอร์เนต ภายใต้การให้ค าแนะน าจากอาจารย์และพี่เลีย้ง ส่งผลท าให้เยาวชนไดม้ีโอกาสการฝึกคิด

วิเคราะห์ และการแสดงความคดิเห็นร่วมกัน ส่งผลให้เยาวชนได้มโีอกาสเผยแพรผ่ลงานสู่สาธารณชน และการน าผลงานไปต่อยอดเพื่อ

การน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้ต่อไป  
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กิจกรรมเด่น 

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 10 
ระหว่างวันท่ี 24 เมษายน – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
สมุทรสาครในปัจจุบัน 

2. เยาวชนเกิดจิตส านึกในการร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 

3. เยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถสร้างเครือข่ายและแกนน าใน
การร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครได้ และเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ท าให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 

มีโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นศูนย์การ

เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนในจังหวัด 

กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้ปฎิบัติได้แก่ 
 การบรรยายและท ากิจกรรมในห้องเรียน และการศึกษาดูงานภาคสนาม 
 การฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และในการฝึกปฏิบัติการ

ภาคสนาม 
 การทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์จริง 
 การน าเสนอแนวคิดในรูปแบบโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ

จังหวัดสมุทรสาครเป็นส าคัญ 
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สรุปแนวทางปฏิบัตงิานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2560  

 จากคอลัมน์นักวิจัยควรรู้ ในฉบับที่แล้ว ได้บอกกล่าวสาระส าคัญในภาพรวมของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย

การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2560  กันพอหอมปากหอมคอ จุลสารฉบับนี้จึงขอบอกกล่าวสาระส าคัญต่อเนื่องจากข้อบังคับ

ดังกล่าวซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญนั่นคือแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การจ้างลูกจ้าง

โครงการวิจัย อันประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติการจ้าง ขั้นตอนการจ้าง  การจ้างต่อ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติกรณีบุคคลลาออก

จากการเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย (ก่อนครบก าหนด) เพ่ือที่นักวิจัยทุกท่านจะได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องนะครับ  

แนวทางปฏิบัติการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย 
 เป็นการจ้างแบบชั่วคราว ตามที่ก าหนดระยะเวลากับหัวหน้า

โครงการ (ตามปกติไม่เกินครั้งละ 1 ปี งบประมาณ) 
 อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน) เป็นไปตามประกาศ ม.มหิดลว่าด้วย

อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ในการบริหารเงินอุดหนุน
การวิจัยของม.มหิดล พ.ศ. 2560 

 ลูกจ้างโครงการต้องสมัครเข้ากองทุนประกันสังคม 

ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย 
 หัวหน้าโครงการแจ้ง งานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือให้งานวิจัย ฯ ท าบันทึกขออนุมัติจ้างลูกจ้างโครงการ (ระบุชื่อ

โครงการ รหัสโครงการ (IO) ปีงบประมาณ ชื่อ-นามสกุลและจ านวนของลูกจ้าง วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน) 
และระยะเวลาการจ้าง) ต่อหัวหน้าส่วนงาน  

 ผู้สมัครลูกจ้างโครงการเขียนใบสมัครที่งานทรัพยากรบุคคล โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
ส าเนาใบปริญญาบัตรและTranscript ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาหน้าบัญชีเงินฝาก SCB 
ใบรับรองแพทย์ และแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 

 เมื่อหัวหน้าส่วนงานอนุมัติบันทึกการจ้างลูกจ้างโครงการ จะแจ้งให้งานทรัพยากรบุคคล  จัดท าค าสั่งจ้างตามรูปแบบ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนงานลงนามค าสั่งจ้างดังกล่าว 

 เมื่อหัวหน้าส่วนงานลงนามค าสั่งจ้างแล้ว งานทรัพยากรบุคคลจะส าเนาค าสั่งจ้างให้หัวหน้าโครงการและงานวิจัยและ
บริการวิชาการ รวมทั้งบันทึกค าสั่งจ้างในระบบ MUERP-HR 
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แนวทางปฏิบัติการจ้างต่อบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย (ส าหรับโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
มากกว่า 1 ปีขึ้นไป และหัวหน้าโครงการมีความประสงค์จ้างลูกจ้างรายเดิม) 

 แจ้งงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยจัดเตรียมรายละเอียดงบประมาณโครงการต่อเนื่องที่ได้รับการอนุมัติ ชื่อลูกจ้าง 
อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน) (โดยลูกจ้างรายเดิมไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครแล้ว) 

 งานวิจัยฯ ท าบันทึกขออนุมัติจ้าง (จ้างต่อ) ถึงหัวหน้าส่วนงาน เมื่อหัวหน้าส่วนงานอนุมัติจะแจ้งให้งานทรัพยากรบุคคล
จัดท าค าสั่งจ้าง (ต่อ)  

 งานทรัพยากรบุคคลเสนอค าสั่งจ้าง (จ้างต่อ) ต่อหัวหน้าส่วนงาน เมื่อหัวหน้าส่วนงานลงนามค าสั่งจ้าง (จ้างต่อ) แล้ว 
ส าเนาค าสั่งดังกล่าวแก่หัวหน้าโครงการและงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งบันทึกข้อมูลจ้างต่อในระบบ MUERP-HR 

แนวทางปฏิบัติกรณีบุคคลลาออกจากการเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย (ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจ้าง) 
 ให้ลูกจ้างโครงการยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอลาออก (รับได้ท่ีงานทรัพยากรบุคคล) จากการเป็นลูกจ้างโครงการยื่น

ต่อหัวหน้าโครงการ ก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 หัวหน้าโครงการอนุมัติแล้วส่งบันทึกไปที่งานทรัพยากรบุคคล 
 งานทรัพยากรบุคคลจัดท าและเสนอค าสั่งให้ลูกจ้างโครงการวิจัยลาออกจากงานต่อหัวหน้าส่วนงาน  
 เมื่อหัวหน้าส่วนงานลงนามค าสั่งให้ลูกจ้างโครงการลาออกจากงานแล้ว งานทรัพยากรบุคคลส าเนาค าสั่งดังกล่าวให้

หัวหน้าโครงการและงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งบันทึกข้อมูลการลาออกในระบบ MUERP –HR และแจ้งสิ้นสุด
การเป็นผู้ประกันตน  

*กรณีไม่ประสงค์จ้างลูกจ้างโครงการรายเดิมต่อเนื่อง ให้ท าบันทึกเป็นหลักฐานแจ้งงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้งาน

ทรัพยากรบุคคล แจ้งสิ้นสุดการเป็นสมาชิกผู้ประกันตน  
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ข่าวประชาสัมพันธ ์Research Newsletter 

สนใจสมัครฝึกอบรม ติดต่อ คุณวิลินธร : โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 / E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th  

เรื่อง วิลินธร  ชูโต 

โครงการฝึกอบรม หลักสตูร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office และ ISO 14001   

ศูนย์วิจัย ตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จะด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office และ ISO 14001  

ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560  

ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 การตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ส าหรับ การท าให้บรรลุ

ตามความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากร และการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้ มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม green office และ ISO 14001 นั้น องค์กรจ าเป็นต้อง

สร้างความเข้าใจในข้อก าหนดและจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การประยุกต์ใช้ข้อก าหนดและการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
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