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หน้า 2  จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ 

รอบรั้วงานวิจัย 
รอบรั้ว 

งาน 

วิจัย 

รอบรัว้งานวจิยั 

ข่าวสารความเคลื่อนไหวงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2555 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ คณบดคีณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวชิาการ รว่มกับกลุ่มบริษัทฟารม์โชคชยั โดยมี ดร.โชค บูลกุล กรรมการ
ผู้จัดการ พร้อมทมีผู้บรหิารกลุ่มบริษัทฟารม์โชคชัย ร่วมเป็นสกัขีพยาน ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล  

   ลงนาม MOU กับ ฟาร์มโชคชัย 

                           SCG SCI-CAMP รุ่นที่ 23  

 เมื่อวันที่ 2-9 เมษายน 2555 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากบริษัทเครือซีเมนต์ไทย จ ากัด (SCG) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เยาวชนช้างเผือกเครือซีเมนต์ไทย SCG SCI-CAMP รุ่นที่ 23 ส าหรับค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG SCI-CAMP รุ่นที่ 23 ได้ท า
การคัดเลือกเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 100 คน จากผู้สมัครกว่า 2,000 คน จากทั่วประเทศ 

            เสวนาเชิงวิชาการ Rio+20 พัฒนาอย่างยั่งยืน  

 วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานเสวนา
เชิงวิชาการ Rio+20 พัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเทศ และการประชุมเครือข่าย
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม (USR&S Core Group ครั้งที่ ๕) มีการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยมหิดล (มุมมอง 
ด้าน สุขภาพ สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี และความมั่นคงด้านอาหาร)  

    ลงนาม MOU กับพีทีท ีฟีนอล 

 13 กันยายน 2555 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือข้อตกลง (MOU) 
กับคุณสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด เพ่ือการสนับสนุนและยกระดับการพัฒนา
วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถน าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco-Industry)  โดยมี   
ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต  รองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย  สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาลร่วมเป็นพยาน 
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รอบรั้ว 

งาน 

วิจัย 
รอบรัว้งานวจิยั 
ผลงานของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

โครงการฝึกอบรมและประชุมวิชาการ 

แหล่งทุน จ านวนโครงการ จ านวน

งบประมาณ 

ภาครัฐ 12 15,363,550    

ภาคเอกชน 6 4,232,500   

รวม 18 19,595,050   

โครงการวิจัยบริการวิชาการ ข้อมูลโครงการวิจัย 

แหล่งทุน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณแผ่นดิน 5 15,029,800 

เงินรายได้คณะ 4 303,600  

ภาครัฐ 1 6,323,120 

รวม 10 21,656,520 

สรุปผลงานของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ผลงานตีพิมพ์  (ระดับนานาชาติ) 
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ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 -  30 กันยายน 2555 ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 -  30 กันยายน 2555 

ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 -  30 กันยายน 2555 

ข้อมูลปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 -  30 กันยายน 2555 



 

I 

Get 

Focus 

จบัตาเรือ่งเดน่ 

รูจ้กักับฐานขอ้มูลและบริการออนไลน์ของงานวิจยั 

ข้อมลู สุรีกานต์  โตไทยะ 

เรียบเรียง ศุภลักษณ์ วฒันาเฉลิมยศ 

รู้จักกับฐานข้อมูล และ  

บริการออนไลน์ของงานวิจัย 

 รู้จักกับอินทราเนตของงานวิจัย 
             ชาวคณะสิ่งแวดล้อมสามารถเขา้ไปดูความเคลื่อนไหวของงานวิจัยและบริการวชิาการได้  
ผ่านทางอินทราเนต  โดยสามารถดไูดเ้ฉพาะอินเตอรเ์น็ตภายในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน  วิธีการเช้าชม  
ดังน้ี  1. เข้าไปท่ี  www.en.mahidol.ac.th  

คลิกที่  
“ระบบ Intranet ของ
งานวิจัยและบริการ

วิชาการ” 

คลิกที่ “งานวิจัย” 

หรือ เข้าไปที่ http://www.en.mahidol.ac.th/rasd/ 
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รายละเอียดต่างๆ 
1. คู่มือแหลง่ทุน 
2. แบบฟอร์มต่างๆ 
3. ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ 
4. ข้อมูลอปุกรณ ์และสารเคมี ห้อง Lab 
5. ข้อมูลการฝึกอบรม 
6. ข้อมูลวารสาร บทความตพิีมพ์ 
7. รายละเอียดโครงการบรกิารวชิาการ 

 

ตัวอย่าง 

หน้าเว็บอินทราเนต 

สามารถ Download  

ระเบียบ  ค าสั่ง ประกาศ 

 

ตัวอย่าง 

หน้าเว็บอินทราเนต 

สามารถ Download  

ใบสมัครขอรับทุน 
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I 

Get 

Focus 

จบัตาเรือ่งเดน่ 

ทุน พวอ. ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก 

ข้อมูล ยุทธพล ผ่องพลีศาล  

เรียบเรียง ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 

1. ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม : ทุน 
พวอ. ระดับปริญญาโท ประจ าปี 2556  Researchers 
and Research for Industry Grants : Master Sci.& 
Tech Grants (RRI Grants-MAG) 
 ประกาศรับข้อเสนอโครงการแก่อาจารย์  นิสิต/
นักศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาวิชาที่ให้ทุนตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้   
 1. สาขาอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญเร่งด่วน  
สัดส่วนของจ านวนทุน 70%-80% ในแต่ละปี ได้แก่  
อุตสาหกรรมยาง  แปรรูปเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องจักร
โลหะการ  อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรม
บริการและขนส่ง  เป็นต้น 
 2. อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญในล าดับรอง 
สัดส่วนของจ านวนทุน 20%-30% ในแต่ละปี  ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ก่อสร้าง  สิ่งพิมพ์  อัญมณีเครื่องประดับ  ภาพยนตร์
โฆษณา  การบริหารจัดการน้ า เป็นต้น 
 โดยงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานสนับสนุน
กองทุนการวิจัยต่อโครงการในระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน 
ไม่เกิน 280,000 บาท และจากภาคอุตสาหกรรมที่ร่วม
โครงการสนับสนุน 20,000 บาท 

 

  ทุน  
     พวอ.ปริญญาโท  
         (RRI Grants-MAG) 

             และ พวอ.ปริญญาเอก 

                          ประจ าปี 2556 

2.  ทุน โครงการพัฒนานัก วิจั ยและงานวิจัย เพื่ อ
อุตสาหกรรม—พวอ. ปริญญาเอก   
 ทุน พวอ. ปริญญาเอกเป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างก าลังคน  และ  งานวิจัยระดับปริญญาเอก  รวมถึง
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ภาคอุตสาหกรรม  โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
แบบที่ 1 อุตสาหกรรมเสนอโจทย์วิจัย 
แบบที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอโจทย์จากอุตสาหกรรม 
ขอบเขตงานวิจัย 
 โจทย์วิจัยต้องมาจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพ่ือ
แก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการค าตอบ  และต้อง
เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี
หนังสือแจ้งเจตจ านงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว
จากผู้ประกอบการภาคเอกชน 
 โดยงบประมาณสนับสนุนทุน พวอ. ปริญญาเอกทุน
ละ 1,700,000 บาท  

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อินทราเนตงานวิจัย  
http://www.en.mahidol.ac.th/rasd/   

หรือสอบถาม คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล  โทร 2109                  
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 
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เรื่องนี้ 

ต้อง 

ขยาย 

เรือ่งนีต้อ้งขยาย 

Power Green Camp 2012 
ข้อมูล วิลินธร ชูโต  

เรียบเรียง ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 

 

Power Green Camp 
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 Power Green Camp  คือค่ายเยาวชน
วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  โดยคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุน
จากบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)  โดยจัดครั้งแรกเม่ือปี 
2006 มุ่งเน้นให้เยาวชนมีการคิดวิเคราะห์ผ่านการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง 
Power Green Camp จะประกอบไปด้วย 2 ค่ายเยาวชน 
คือ 

1. ค่ายผู้น าเยาวชนวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  เริ่มจัด
ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2008  ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5   

2. ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   เริ่มจัดครั้ง
แรกแต่ปี 2006    ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 7  กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

Power Green Camp  คืออะไร 

ค่ายผู้น า กับ ค่ายเยาวชน ต่างกัน
อย่างไร 

 ค่ายผู้น าเยาวชนจะกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ให้สามารถเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ชุมชน  
หรือท้องถิ่นได้  และ เยาวชนท่ีอบรมค่ายผู้น าต้องผา่น
การอบรมค่ายเยาวชนกอ่น    ส่วนค่ายเยาวชนเน้นให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     
ฝึกปฏิบัติจริง  พร้อมทั้งศึกษานอกสถานที่ 

รู้จักกับ Power Green Camp 2012 

 Power Green Camp 2012 จัดขึ้นภายใต้กรอบ
แนวคิด “ร่วมรักษ์โลกเขียว  ร่วมลดโลกร้อน  เตรียมสู่
อาเซียนหนึ่งเดียว (Going Green — Going Cool —
Going One ASEAN)”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความ
พร้อมเยาวชนสู่อาเซียน  พัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต    ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สู่การปฎิบัติ  และสร้างเครือข่ายเยาวชนและแกนน าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Power Green Camp 2012  

มีกิจกรรมอะไรบ้าง 

 Power Green Camp 2012 จะจัดขึ้นในวันที่  
10-21 ตุลาคม 2555    

 - ค่ายผู้น าเยาวชน  จัดวันที่ 10 –13 ตุลาคม 
2555   โดยมีกิจกรรมจากวิทยากรในหัวข้อที่
น่าสนใจ เช่น การสร้างภาวะผู้น าและการท างานเป็น
ทีม  เทคนิคการสร้างชุมชนสัมพันธ์  เป็นต้น 

 - ค่ายเยาวชน  จัดวันที่  14 –21 ตุลาคม 
2555   โดยมีกิจกรรมวิชาการ   ท าโครงงานกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  และศึกษานอกสถานที่ ณ 
ศูนย์เครือข่ายมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมุทรสงคราม   

  

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับมีอะไรบ้าง 

 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถได้รับความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ  เยาวชน
ไดฝ้กึทกัษะกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวิีต   ได้เรียนรู้
การฝึกปฏิบัติจริงเพื่อการพัฒนาตนเอง    
และสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการท างานเป็นทีม  
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อาหาร 

สมอง 
อาหารสมอง 

ขอ้สรุปเพื่อการขบัเคลือ่นเชงินโยบายจากเวทเีสวนา Rio+20 

เรือ่ง ผศ.ดร.กติกิร  จามรดุสติ 

ข้อสรุปเพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  
จากเวทีเสวนาเชิงวิชาการ “บทบาทมหาวิทยาลัยมหิดล  

(มุมมองด้าน สุขภาพ ส่ิงแวดล้อมเทคโนโลยี และความมั่นคงด้านอาหาร) 
กับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 

 การเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อ “Rio+20 พัฒนา
อย่างยั่ งยืน ประเด็นท้าทายสู่การขับเคลื่อนเชิง
นโยบายของประเทศ และการประชุมเครือข่าย
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม  (USR&S Core 
Group ครั้งที่ 5)” จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 
2555 ภายใต้ความร่วมมือของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ สภาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สภาอาจารย์สถาบันโภชนาการ และสถาบันคลังสมอง
ของชาติ ณ.ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อม 
พัฒนดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผล
จ า ก เ ว ที เ ส ว น า วิ ช า ก า ร หั ว ข้ อ  “บ ท บ า ท
มหาวิทยาลัยมหิดล (มุมมองด้าน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี และความมั่นคงด้านอาหาร) กับการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อุดม คชินทร 
(คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) รอง
ศาสตราจารย์กัมปนาท ภักดีกุล  (คณบดีคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) รองศาสตราจารย์
วิสิ ฐ  จะวิสิต (คณบดีสถาบันโภชนาการ) และ
อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์) ได้ข้อสรุปซึ่งสามารถน าสู่การ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยสรุปดังนี้  

 องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จ า เป็นต้ องรั กษา อัตราการ เติ บ โต ในมิ ติ
เศรษฐกิจ (Economic) ให้อยู่ ในระดับที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อมิติสิ่งแวดล้อม (Ecology) ใน
แง่ของการใช้ทรัพยากร และการปล่อยของเสีย 
และมิติสั งคม (Social) ที่สะท้อนถึงระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนภายในชุมชน และ
สังคม 

 แนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Devel-
opment) เป็นแนวคิดท่ีมีพัฒนาการเริ่มต้นมาตั้งแต่ “การ
ประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” (The 
United Nations Conference on Human Environ-
ment - UNCHE) ที่ประเทศสวีเดนในปี ค.ศ.1972 โดย
มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางลบที่เกิด
จากการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจเสรีนิยมต่อสิ่งแวดล้อมและความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดเรื่องการ
พัฒนาที่ยั่ งยืนได้ถูกน าเสนออย่างเป็นทางการในปี 
ค.ศ.1987 ในรายงานเรื่อง “Our Common Future” ที่
จัดท าโดยคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา (World Commission on Environment and 
Development - WCED) และถูกน ามาขยายผลต่อใน
การประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on 
Environment and Development - UNCED) หรือที่
เรี ยกว่ า  “Earth Summit” ที่นครริ โอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ.1992 ต่อมาที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุม The World Sum-
mit on Sustainable Development (WSSD) หรือการ
ประชุม  Rio+10 ณ กรุ ง โ จ ฮัน เนส เบิ ร์ ก  ประ เทศ
แอฟริกาใต้ในปี ค.ศ.2002 เพ่ือทบทวนความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศตาม
แผนปฏิบัติการ 21 ในรอบสิบปีที่ผ่านมา และมุ่งเป้าหมาย
ไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน การรักษาระดับ
การพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ล่าสุดในปี ค.ศ. 
2012 ทางองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้จัดการ
ประชุม “United Nations Conference on Sustaina-
ble Development-UNCSD”  หรือ “Rio+20” 
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 เพ่ือบรรลุถึงข้อเสนอข้างต้น การด าเนินงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ควร
น ามาใช้ทดแทนแนวทางการด าเนินงานที่เป็นอยู่ใน
ลักษณะของเศรษฐกิจสีเทา (Brown Economy) ซึ่ง
สามารถท าได้โดยการพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพเชิง
นิ เ ว ศ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( Eco-Efficiency) ข อ ง ก า ร ใ ช้
ทรัพยากร และการปล่อยของเสีย หรือ การสนับสนุน
ให้เกิดตลาดของผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม และการ
จัดซื้อสีเขียว เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้
คณะ สถาบัน ต่างๆ รวมกันเริ่มด าเนินงานตาม
ทิศทาง และแนวทางเศรษฐกิจสี เขียว โดยอาจ
น าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดเป็นนโยบาย 
หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 

 การด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวของ
หน่วยงานจ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นใน
ทิศทางลบ (Negative effect) เช่น Unintended 
Consequences ยกตัวอย่างเช่น นโยบายส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนจากไบโอดีเซล อาจส่งผลให้
ความต้องการต่อผลผลิตข้าวโพดเพ่ือผลิตเอทานอล
เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาข้าวโพดในตลาดเพ่ิม
สูงขึ้น และกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น 

 

 บทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายในมิติด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยควรมุ่งสร้าง
องค์ความรู้ (ผ่านกระบวนการวิจัย) โดยโจทย์วิจัยมา
จากความต้องการของพ้ืนที่เป็นหลัก น าองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยหรือที่มีอยู่ไปสร้างระบบการดูแล
สุขภาพ หรือท าวิจัยเชิงระบบ เพ่ือสร้างระบบการ
ดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ และสร้าง
รูปแบบการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ 
(อาจมีหลาย Model) ที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
และก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคมในวงกว้าง  

 

 รูปแบบการดูแลสุขภาพที่พัฒนาขึ้นจ าเป็นต้องน าสู่
ชุมชน/สังคม ให้ผู้ เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้เกิดการพัฒนา และเพิ่ม
ขีดความสามารถ โดยเน้นให้จัดการพัฒนาอย่างบูรณา
การติดตาม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาทางวิชาการต่อปัญหา
ที่เกิด หรือจะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

 

 การเตรียม (1) อาจารย์ โดยการปรับ Mindset ให้มี
จุดมุ่งหมายในการสอนนักศึกษาให้เกิดปัญญาที่จะไป
แก้ไขปัญหาของสังคมได้ ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน สังคม 
และประ เทศชาติ  หรื อต่ อ โลกโดยรวม ปรั บ
กระบวนการเรียนการสอน และฝึกฝน อบรม ให้เป็น
ครูมืออาชีพ (2) นักศึกษาเปลี่ยนโลกทัศน์ วิธีคิด โดย
ลงไปภาคปฏิบัติในชุมชนเพ่ือเห็นสภาพและบริบท
ตามจริ ง  สัมผั สปัญหาที่ แท้จริ ง  เกิดจิ ตส านึ ก
สาธารณะ(มีพลังมาก) และมีความเข้าใจในเรื่องของ
สังคม ค่านิยมและวัฒนธรรม มีความรู้และเทคโนโลยี
บางอย่างที่ชาวบ้านไม่มี รวมถึงมีบทบาทเป็นตัว
เชื่อมโยงชาวบ้านกับอาจารย์ ชุมชนกับมหาวิทยาลัย 
เป็นการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเสริมพลัง (3) ชุมชน 
เน้นการมีส่วนร่วม ชุมชนมีการจัดการด้วยตนเอง 
พัฒนาอย่างบูรณาการ จัดการนโยบายและมีการ
ด าเนินการโดยเอาสังคมเป็นตัวตั้ง กระตุ้นให้ชุมชน
ท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง และให้มีวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือท า
ให้เกิดการจัดการได้ส าเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งหมดเป็น
ส่วนส าคัญที่มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญต่อการ
ด า เนินงานเ พ่ือขับ เคลื่ อนตามนโยบาย หรื อ
ยุทธศาสตร์ใดๆ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 มหาวิทยาลัยสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชน สังคม 
ได้โดยอาศัยช่องทางการท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area 
Based) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเองอาจมองถึงพ้ืนที่ที่
อยู่ใกล้เคียง  

  10        จุลสารงานวิจยัและบริการวิชาการ       



 

จัดท าโดย : งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีท่ี 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ต่อ 2114  หรือ supalak.waa@mahidol.ac.th 


