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 สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้อ่านจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ ทุกท่าน เริ่มต้นปี 2562 พร้อมกับภารกิจต่าง ๆ ของ

งานวิจัยและบริการวิชาการท่ีตามติดประเด็น HOT ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จุลสารฉบับแรกของปีนี้ จึงหนีไม่พ้น

สถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 ที่ส่งผลกระทบทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ด้วยการคุยกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ช านาญการวิเคราะห์

เรื่องมลพิษทางอากาศในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือบอกเล่าประสบการณ์ เทคนิค วิธีการจากการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในพ้ืนที่

มหาวิทยาลัย จากคอลัมน์คุยกับนักวิจัย การจัดกิจกรรม Roadshow ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(INT) ในหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการรับท าวิจัยและการให้บริการวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ปี 2561 จาก

คอลัมน์จับตาเรื่องเด่น เสริมความรู้ให้นักวิจัยไม่พลาดวิธีการบริหารจัดการโครงการวิจัยในระบบ Online และตัวช่วยค้นหา

วารสารที่เหมาะกับบทความของนักวิจัย จากคอลัมน์นักวิจัยควรรู้ และ จับตาเรื่องเด่น และภาพกิจกรรมรอบรั้วงานวิจัยที่

หน่วยงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเตรียมโครงการอบรมประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการระงับข้อ

พิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้บริหารระดับสูง โดยหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนช่วยลดหรือระงับข้อพิพาททางปัญหา

สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทยต่อไป  

http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/research/newsletter
http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/research/newsletter
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รอบรั้วงานวิจัย 
เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2562 เวลา 10.00 น. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล,           
รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการส านักงานศาล
ปกครอง, ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร พร้อมด้วย นายจักรินทร์ นุชถนอม ผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
ยุติธรรมทางปกครอง, นายคมชลัฐ สละอุไร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการปฎิบัติราชการทางปกครอง, นายด าริห์ สุตเตมีย์ 
อดีตอธิบดีศาลปกครองกลาง และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะและศาลปกครอง เข้าร่วมการประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับส านักงานศาล
ปกครอง และการด าเนินการจัดหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการระงับข้อพิพาท
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ ชั้น 1 คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับส านักงานศาลปกครอง  
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รอบรั้วงานวิจัย 
เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. Mr. David W. Stewart, former Senior Vice President จาก Kimley 
Horn engineering firm ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "South Florida's Water Management 
Practices in the Past, Present and Future"  ณ ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

การบรรยายพิเศษ  

หัวข้อ South Florida's Water Management Practices in the Past, Present and Future 

Key Accomplishments include: 

 District Engineer for the Everglades Agricultural Area Environmental Protection District 

 Design Engineer for the SFWMD Stormwater Treatment Area 1 West 

 Assistant Project Manager FDOT District 4 Tidal Model of the Intracoastal Waterway 

 Project Manager for the EAA Storage Reservoir, Project Implementation Report 
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คุยกับนักวจิัย 
เรื่อง  สุรีกานต์  โตไทยะ 

นักวิจัยคลุกฝุ่น  

 วนันีเ้รามาคยุกบั คณุชตุนิธร   มลูทองน้อย หวัหน้าหน่วยคลินิกสิ่งแวดล้อม 

นกัวิทยาศาสตร์ (ผู้ช านาญการพิเศษ) ผูม้ปีระสบการณ์การท างานทางด้าน

วิทยาศาสตร์ตัง้แตปี่ 2530   ซึง่ห้องปฎิบตักิารสิ่งแวดล้อม จะมีการเรียนการสอน 

และบริการตรวจด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้ ดิน น า้ และ อากาศ  นอกจากนี ้คณุชตุนิธร ยงั

เป็นผู้ เขียนคูมื่อ เทคนิคและวิธีการตรวจวดัฝุ่ นละอองในบรรยากาศ ซึง่ใช้เป็นคูมื่อ

ในการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจบุนั 

จากสถานการณ์ฝุ่นในกรุงเทพและปริมณฑล เห็นได้ว่าห้องปฎิบัตกิารไม่รอช้าที่จะด าเนินการเพื่อส่วนรวม 

 สิ่งท่ีเรายดึมัน่มาตลอด คือภารกิจหลกัของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คือการเรียนการสอน และการ

บริการวิชาการ ซึง่โดยปกตแิล้ว ทางหนว่ยคลีนิคสิ่งแวดล้อม จะมีการตรวจวดัคา่คณุภาพตา่งๆของมหาวิทยาลยั และ

บริเวณโดยรอบ แตจ่ะมีความถ่ีในการตรวจวดัปีละ 1 ครัง้ โดยตดิตัง้สถานีตรวจวดัไว้เพ่ือเก็บข้อมลู 1 สปัดาห์  แตเ่ม่ือ

เกิดสถาณการณ์ฝุ่ นควนัในกรุงเทพและปริมณฑล ทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ท าการตรวจวดั และ

เฝ้าระวงัฝุ่ นตัง้แตว่นัท่ี 16 มกราคม เป็นต้นมา โดยรายงานสถาณการณ์ฝุ่ นเป็นรายชัว่โมง ทกุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุ ท าการ

เก็บข้อมลูทกุวนั เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง และประชาชนทัว่ไป  

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศท่ีได้ เป็นประโยชน์ตอ่

ประชาชนท่ีสามารถน าไปเป็นข้อมลูอ้างอิง ถึงปริมาณฝุ่ นใน

พืน้ท่ี และ สามารถทราบถึงชว่งเวลาท่ีมีฝุ่ นมาก เพ่ือ

หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมกลางแจ้งได้   
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คุยกับนักวจิัย 
ปัญหาในการด าเนินงาน 

ปัญหาท่ีมีคือ ในการติดตัง้รถตรวจวดัแตล่ะจดุ จะต้องตัง้ในพืน้ท่ีโลง่ไมมี่ตกึสงูบงั และต้องใช้ไฟฟ้าในการท างานของ

เคร่ืองตรวจวดั ซึง่ในบางครัง้พืน้ท่ี ท่ีเหมาะสมก็ไมมี่กระแสไฟฟ้า หรือพืน้ท่ีท่ีมีไฟฟ้า ก็ไมเ่หมาะในการติดตัง้รถตรวจ

คณุภาพอากาศ และนอกจากนี ้ยงัต้องเลือกจดุ

มองถงึสถานการณ์ฝุ่นในประเทศไทยอย่างไร 

 จากสถานการณ์ฝุ่ นท่ีเกิดขึน้ เกิดจากปัจจยั

หลายๆอยา่ง ท่ีท าให้เกิดการสะสมของฝุ่ น PM2.5  

แตผ่ลท่ีได้จากการตรวจวดั และการเผยแพร่ข้อมลู

ขา่วสาร จะท าให้ประชาชนทัว่ไปได้ตระหนกัถึงปัญหาของฝุ่ นมากขึน้ ทัง้ทางด้านการดแูลสขุภาพ และด้านการช่วยลด

ต้นก าเนิดฝุ่ น ซึง่หวงัวา่ การด าเนินการของหนว่ยคลินิกสิ่งแวดล้อม ในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่ทกุๆทา่น ตามจดุประ

สง่ค์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้มุง่มัน่ด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม 
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เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 
นักวิจัยควรรู ้

การปิดโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  

จากคอลัมน์นักวิจัยควรรู้ในจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ Vol.6 No.4 ฉบับพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 
ผู้เขียนได้เผยแพร่วิธีการบันทึกรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินลงในระบบ NRMS แล้ว ยัง
มีขั้นตอนส าคัญอีกหนึ่งขั้นตอน คือ การปิดโครงการวิจัยในระบบ NRMS เพราะนอกจากนักวิจัยต้องจัดส่งต้นฉบับ (Hard 
Copy) รายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งรายงานปิดบัญชีและสรุปการใช้จ่ายงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว นักวิจัยมีหน้าที่ต้อง upload ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานใช้จ่ายงบประมาณใน
ระบบ NRMS ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือยืนยันการปิดโครงการวิจัยอย่างสมบูรณ์ด้วย หากนักวิจัย
ติดค้างการปิดโครงการวิจัยในระบบ NRMS ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะไม่มีสิทธิ์ขอทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินหรือทุนอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบดังกล่าวได้1 โดยมีวิธีการด าเนินการปิดโครงการ ดังนี้   

การตรวจสอบการติดค้างโครงการวิจัย โดยคลิก (1) เลือกเมนู “ตรวจสอบการติดค้างโครงการ” (2) เมื่อปรากฏ
หน้าตรวจสอบการติดค้างโครงการของนักวิจัย ให้เลือก “ปีงบประมาณที่เสนอขอ” โดยระบบจะแสดงข้อมูลการติดค้าง
โครงการของนักวิจัยที่มีการยื่นข้อเสนอการวิจัยในปีงบประมาณที่เลือก (3) เลือกช่วงปีที่ต้องการตรวจสอบโครงการติดค้าง 
(4) สามารถค้นหาโดยระบุชื่อนักวิจัย (5) คลิกเพ่ือค้นหา (รูปที่ 1)  

รูปที่ 1: แสดงหน้าตรวจสอบการตดิค้างโครงการวิจัยในระบบ NRMS 

1เฉพาะกรณีการขอทุนท่ีผู้ยื่นขอเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจยัย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจยั  
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นักวิจัยควรรู ้
2) การรายงานข้อมูลเข้าระบบ โดยคลิกที่เมนูจัดการโครงการ คลิกเมนูย่อย (1) โครงการที่ก าลังด าเนินการ 

เมื่อระบบแสดงหน้ารายการโครงการที่ก าลังด าเนินการแล้ว คลิกที่ (2) ด าเนินการ เพ่ือรายงานข้อมูลเข้าระบบเป็นราย
โครงการ (รูปที่ 2) 

จากนั้นจะเป็นการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีระบบให้บันทึก ได้แก่ รายงานแผนการด าเนินงานวิจัย รายงาน
ความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  (รูปที่ 3)  

  รูปที่ 3: การรายงานข้อมูลการด าเนินโครงการในระบบ NRMS 

รูปที่ 2: การรายงานข้อมูลโครงการที่ก าลังด าเนินการ ในระบบ NRMS 
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นักวิจัยควรรู ้
3) การปิดโครงการ โดยคลิกที่ “ปิดโครงการ” จากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ งบประมาณที่ใช้

จริง วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุดจริง และให้คลิก “ยืนยันการปิดโครงการ”2  เป็นขั้นตอนสุดท้าย (รูปที่ 4) 

2เมื่อด าเนินการปิดโครงการแล้ว สถานะงานข้อมูลในระบบ NRMS ของโครงการวิจัยจะขึ้นสถานะงาน 8 หมายถึง เสร็จสิ้นการท าวิจัย แสดงในระบบ

รายงานและเป็นโครงการท่ีสิ้นสุดการด าเนินการแล้ว (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย, 2559)  

       รูปที่ 4: แสดงการปิดโครงการในระบบ NRMS  

ทั้งนี้เมื่อนักวิจัยด าเนินการปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว สถานะงานข้อมูลในระบบ NRMS ของโครงการวิจัยจะขึ้นสถานะ
งาน 8 หมายถึง เสร็จสิ้นการท าวิจัย แสดงในระบบรายงานและเป็นโครงการที่สิ้นสุดการด าเนินการแล้ว  

ที่มาภาพประกอบเนื้อหา :  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2559). คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ. (ออนไลน์). 
เข้าถึงได้ที่  https://www.nrms.go.th/Manual.aspx (วันที่ค้นข้อมูล 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

https://www.nrms.go.th/Manual.aspx
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง  สุรีกานต์  โตไทยะ 

โครงการยุวชนมหิดลสิง่แวดล้อม 
 โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด าเนินการจัดขึ้นให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2) เพ่ือ เสริมสร้างองค์ความรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ  ิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตนเอง โดย
เน้นการสร้างพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ ไปแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สังคม ประเทศอาเซียน และสากลต่อไป 

รายละเอียดเพิ่มเติฒ อ่านได้ที่ >> http://www.en.mahidol.ac.th/youthcamp/ 

http://www.en.mahidol.ac.th/youthcamp/
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จับตาเรื่องเด่น 
เรื่อง  ศุภลักษณ ์ วัฒนาเฉลิมยศ 

สถาบันบริ หา รจั ดการ เทคโน โลยี และนวั ตกร รม  ( lNT)  จั ดกิ จกร รม  Roadshow : แนวทาง เกี่ ย วกั บ 
การให้บริการรับท าวิจัยและการให้บริการวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561 เพ่ือท าความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติตามข้อบังคับ และทราบถึงข้อก าหนด หลักเกณฑ์ แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการรับท าวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)  

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม Roadshow 
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จับตาเรื่องเด่น 
เรื่อง  สวัสดิรักษ์  ใสงาม 

Journal Finder ตัวช่วยค้นหาวารสารที่เหมาะกับบทความของนักวิจัย 

ส าหรับนักวิจัยที่ก าลังเริ่มต้นเขียนบทความวิจัยเพ่ือเตรียมตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ แต่ยังไม่รู้ว่าควรส่งตีพิมพ์ใน
วารสารใด  วันนี้จะขอแนะน าตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกวารสาร คือ Journal Finder ซึ่งมีอยู่หลากหลายบริษัทที่จัดท าตัว
ช่วยชนิดนี้ โดยจะขอยกตัวอย่าง Journal Finder ของ Elsevier  ตามลิ้งค์นี้ https://journalfinder.elsevier.com/ 

1. ใส่ช่ือเร่ือง 

2. ใส่ Abstract 

3. คลิกเลือก Field of research ที่เกี่ยวข้อง 

4. คลิกค้นหา 

ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถเลือกใช้ Journal Finder จากบริษัทอ่ืน โดยสืบค้นได้จาก Google 

ที่มา: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ
การเลือกวารสารนานาชาติเพ่ือตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย” จัดโดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บรรยายโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร  จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

https://journalfinder.elsevier.com/


 

 จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 14 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง  สุรีกานต์  โตไทยะ 

ช่องทางติดตามข่าวสาร วารสาร Environment and Natural Journal 

วารสาร Environment and Natural Resources Journal (EnNRJ) ภายใต้การก ากับดูแลของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงวารสารและประชาสัมพันธ์บทความใหม่ผ่าน 
Page Facebook จึงขอเชิญชวนทุกท่านกดไลค์และติดตามข้อมูลข่าวสารและบทความใหม่ ได้ที่  

https://www.facebook.com/EnvironmentAndNaturalResourcesJournal/ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณอิสรีย์ อภิญญา  Journal Manager email: ennrjournal@gmail.com 

https://www.facebook.com/EnvironmentAndNaturalResourcesJournal
https://www.facebook.com/EnvironmentAndNaturalResourcesJournal/
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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 ต่อ 2115  หรือ 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

