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ยทุธพล     

 สวัสดีทา่นผูต้ิดตามจุลสารงานวิจัยและบริการวชิาการของเรา ย่างเข้าฉบบัแรกของปี 2563 ซึง่เปน็ปีที ่8 ของการ
จัดท าจุลสารก็ตอ้งขออุทานว่า โอ้ะ!! นี่พวกเรากองบรรณาธิการได้ยืนหยัดจดัท าจุลสารเล็กๆ มีผู้อ่านไมม่ากฉบบันี้มา
นานแล้วหรอืนี่ ดว้ยเป็นการท าจุลสารของผูเ้ขียนคอลัมน์ต่าง ๆ จากการแบง่เวลาจากภารกิจประจ า ไม่มีงบประมาณ
สนับสนนุ และมีจุดมุ่งหมายเป็นช่องทางเล็กๆ ในการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมดา้นการวิจัยและบริการ
วิชาการจากองค์กรแห่งนี้ใหเ้ป็นทีร่ับรูแ้ก่ท่านผู้อ่าน รวมทั้งเป็นการทบทวนงานที่ส าคญั ภาพกิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์โครงการในอนาคตอันใกล้ให้เกดิการมีส่วนร่วมดว้ย และเนื่องจากสถานการณร์ะบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ที่ส่งผลต่อการเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมดา้นการวิจัยและบริการวชิาการในชว่งเวลานีไ้ปจ านวนมาก จึงท า
ให้ข้อมูล ข่าวสาร และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในฉบบันีอ้าจไมห่วือหวามากนัก แตย่ังคงมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชนแ์ก่
ท่านผู้อ่านอยู่เชน่เดมิ อาท ิ ข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทสถานภาพของวารสารวชิาการในฐานข้อมูล TCI งานวิจัยเดน่ที่
ค้นพบพืชชนดิใหม่ "มะพลบัภูวัว" โดยนักวิจัยของคณะ แนวทางการจดัสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร ์ วจิัย และ
นวตักรรม  และกิจกรรมการฝึกอบรม หลกัสูตร ระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งกอง
บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าสถานการณด์ังกล่าวจะสิ้นสุดลงโดยเรว็ เพื่อที่จะได้มีขอ้มูล ขา่วสาร และภาพกิจกรรม 
อันถือว่าเป็นต้นทนุทั้งปริมาณและคณุภาพในการผลติสือ่สาระดีๆ แก่ท่านผูอ้่านอย่างต่อเนื่อง 
          สุดท้ายนี้ กระผมในฐานะหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการได้ปฏิบตัิหนา้ที่บรรณาธกิารจุลสารจนครบวาระ 4 
ปี ผลิตจุลสารไปกว่า 22 ฉบับ ด้วยความเตม็ใจในงานที่ได้รบั ประกอบกบัชอบคดิและเขียน จึงไดร้ับประสบการณ์ทีด่ี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทัง้ค าชมเชย ต าหนิ หรือชีแ้นะจากผู้อา่น ซึ่งถอืว่าเปน็เสียงสะท้อนอันมีคณุค่าแกก่าร
ปรับปรุงจุลสารในทุกช่วงเวลา จึงต้องขอกล่าวค าอ าลา และส่งมอบหนา้ที่ผลิตสื่อดีๆ  นีแ้ก่บรรณาธิการท่านใหม่ ผู้ซึ่งจะ

มาสานต่อเจตนารมณข์องเราชาวกองบรรณาธิการจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการต่อไป      

http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/research/newsletter
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รอบรัว้งานวิจัย 
เรื่อง ศภุลกัษณ์  วฒันาเฉลมิยศ 

 

การประชุม ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] 

 เมื่อวันศุกร์ท่ี 10 มกราคม 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation  
Index (TCI) Centre] ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มี “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการไทย ครั้งท่ี 13” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ 
ศาสตราจารย์ประจ าคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการประชุม จากนั้น ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง, รอง
ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว) และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย, ผู้อ านวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับการประชุม ท้ังนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร, นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หนึ่งในผู้
ก่อตั้งศูนย์ TCI ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร บรรณาธิการ
และกองบรรณาธิการวารสารจ านวน 1,500 คน  
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ในการประชุมนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้สรุป

ภาพรวมการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบท่ี 4 ซึ่งมีการจัดกลุ่มวารสารตามคุณภาพ

เป็นกลุ่ม 1, 2 และ 3 (รับรองคุณภาพวารสารเป็นเวลา 5 ปี ระหว่าง 2563 -2567) ท้ังนี้ การประเมินคุณภาพ

วารสารในรอบนี้ มีการเพิ่มเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความวารสารเข้ามาด้วย นอกเหนือจากการประเมินการ

บริหารจัดการของวารสาร ดังนั้น จึงมีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก อีกท้ังได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารท่ี

อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบท่ี 4 พ.ศ. 2563-2567 ด้วย 
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งานวิจัยเด่น 
เรื่อง สวสัดริกัษ์  ใสงาม 

 

ใ้นอบอฟชชนผดใหม่ "มะอลับภมทัท"  

เมื่อวันท่ี 13 มี.ค.ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เปิดเผย ว่า ตนได้ร่วมกับ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร. สมราน สุดดี นายสุคิด เรืองเรื่อ นักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญจากส านักหอ
พรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และDr.David Middletonนักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญประจ า
สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ได้ร่วมกันศึกษาตรวจสอบพืชในสกุลมะเกลือ (Diospyros) ท่ีไม่ทราบชนิด ซึ่งได้มีเก็บ
ตัวอย่างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ โดยทีมงานนักพฤกษศาสตร์และเจ้าหน้าท่ีของส านักหอ
พรรณไม้ และได้ข้อสรุปว่าพืชดังกล่าวเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกเนื่องจากมีลักษณะสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมท่ี
แตกต่างจากชนิดที่ได้รายงานไว้เดิมอย่างชัดเจน 

ท้ังนี้  ได้ตั้งชื่อพืชชนิดใหม่ดังกล่าวว่า Diospyrosphuwuaensis Duangjai, Rueangr.& Suddeeหรือ 
มะพลับภูวัว ค าระบุชนิด phuwuaensis มาจากพื้นท่ีท่ีพืชชนิดนี้กระจายพันธ์อยู่ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว  
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มะพลับภูวัว เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ รูปใบหอกแกมรูปไข่ หรือรูปรี หลังใบเขียวเข้ม 
ท้องใบเขียวนวล ดอกออกตามซอกใบหรือกิ่งอ่อนท่ีท้ิงใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีจ านวน 4–5กลีบ กลีบเลี้ยงสี
เขียวอ่อน กลีบดอกสีขาว ผลทรงรูปไข่ ขนาด1.3–1.8ซม. ผลอ่อนสีเขียวอ่อน สุกสีม่วงด า และด ากลีบจุกผลท่ีมี
ลักษณะเรียวยาว และบิด เป็นพรรณไม้ในสกุลนี้เพียงชนิดเดียวของไทยท่ีมีลักษณะกลีบจุกผลยาวเลยตัวผลอย่าง
ชัดเจน 

 ท้ังนี้ มะพลับภูวัวเป็นพืชเฉพาะถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบเฉพาะเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูวัว มักขึ้นตามริมล าห้วยในป่าดิบแล้ง เป็นพืชในวงศ์มะเกลือ (Family Ebenaceae) พรรณไม้หลายชนิด

ในวงศ์นี้สามารถใช้ประโยชน์ในรูปเนื้อไม้ บางชนิดมีผลท่ีสามารถรับประทานได้ บางชนิดมีการใช้ประโยชน์ทางยา

และสีย้อม และเนื่องจากมะพลับภูวัวมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับมะเกลือ (Diospyros mollis) ซึ่งมีรายงาน

การใช้ประโยชน์ทางยาและสีย้อม ดังนั้น ผู้ศึกษาจักได้ท าการศึกษาเพิ่มเติมถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์ในลักษณะ

ของมะพลับภูวัวต่อไป  

งานวิจัยเด่น 
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นักวิจัยควรรู ้
เรื่อง ยุทธพล    ผอ่งพลศีาล 

 

แนวทางจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
 ต่อเนื่องจากคอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัยตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563 – 2570 ที่ปูทางให้ผู้อ่านได้รับ
ทราบเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 4 แพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมการวิจัย จ านวน 
16 โปรแกรม โดยมีหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม หรือที่เรียกว่า PMU อันเปรียบเสมือนแหล่งทุน (Funding) ท าหน้าที่จัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงานผู้รับทุน และควบคุมก ากับดูแลให้การวิจัยทุกแพลตฟอร์มต้องตอบสนองเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) ตามท่ีหน่วยบริหารจัดการโปรแกรมก าหนดไว้ 
 คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้จึงขอกล่าวถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือที่
เรียกว่า “งบประมาณด้าน ววน.” จากรัฐบาล เริ่มตั้งแต่การเสนอโครงการของนักวิจัย จนถึงการจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แก่ PMU ต่าง ๆ เพ่ือจัดสรรงบประมาณตรงสู่มหาวิทยาลัยและนักวิจัย 
ที่คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่นักวิจัยในการเตรียมพร้อมด้านการเสนอ
โครงการวิจัยต่อไป     

การเสนอโครงการวิจัยแก่หน่วยบริหารจัดการโปรแกรม ( PMU)  

 เริ่มตั้งแต่หน่วยบริหารจัดการโปรแกรม PMU ประกาศรับแบบเสนอโครงการตามแฟลตฟอร์มและโปรแกรมที่รับผิดชอบ

ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญ อาทิ website ของหน่วยงาน หรือ website ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(www.nrct.go.th) หรือ ทางหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการที่แจ้งผ่านทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือที่นักวิจัยที่สนใจเสนอ

โครงการจัดท าพร้อมกับจัดส่งแบบเสนอโครงการผ่านระบบ NRMS ขั้นต่อมาส่วนงานจะรวบรวมรายชื่อข้อเสนอการวิจัยแก่

มหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยกดยืนยันโครงการในระบบ NRMS หลังจากนั้น PMU จะคัดเลือกข้อเสนอ

การวิจัยที่สอดคล้องตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผนด้าน  ววน. และท าการยื่นค าของบประมาณตามโปรแกรมท่ี

รับผิดชอบต่อสกสว. เพ่ือที่สกสว.จะท าการตั้งงบประมาณผ่านกองทุน ววน. ในขั้นสุดท้ายจึงเป็นการเสนองบประมาณท่ีผ่าน

ความเห็นชอบจากกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ในรูปแบบ E-budgeting ไปยังส านักงบประมาณ

เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านววน. ต่อไป ตามรูปที่ 1  

PMU มาจากค าว่า Program Management Unit เป็นกลไกส าคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้าน ววน. โดย
หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม “7 พีเอ็มยู : หน่วยหนุนทุนวิจัย” ประกอบด้วย 

1. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 
3. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) 
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)นอกจากนี้ยังมี 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน. ที่ด าเนินการภายใต้ 

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกอบด้วย 
5. PMU “A” มาจาก Area – based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) 
6. PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้าน

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) 
7. PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ (บพข.) 

http://www.nrct.go.th
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นักวิจัยควรรู ้

PMU ประกาศรับแบบ
เสนอโครงการ 

นักวิจัยจัดส่งแบบเสนอโครงการผ่านระบบ NRMS 

ส่วนงานรวบรวมรายชื่อและจัดส่งแบบเสนอ
โครงการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย 

แก่กองบริหารงานวิจัย 

กองบริหารงานวิจัยกดยนืยันโครงการ   
ในระบบ NRMS  

หน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (PMU)  
คัดเลือกโครงการตามเกณฑที่ก าหนด 

สนับสนบัสนับสนุน 
สกสว./กองทุน ววน. เสนอค าของบประมาณ
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสว.   

ส านักงบประมาณ 

        รูปที่1: แสดงขั้นตอนการของบประมาณโครงการวิจัยและนวัตกรรม  
       (ท่ีมา: ผู้เขียน)  

การจัดสรรงบประมาณโดยกองทุนส่งเสริม ววน.   

เนื่องด้วยตามมาตรา 54 ของพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ระบุให้มีการตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมข้ึนใน สกสว. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้ง มาตรา 17 (2) ของพระราชบัญญัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2562 ระบุให้ค าของบประมาณเพ่ือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้เสนอ
ต่อ กสว. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และให้ ส านักงบประมาณจัดสรรผ่าน “กองทุนส่งเสริม ววน.” โดยมี กสว. พิจารณา
จัดสรรให้หน่วยงานสอดคล้องตามแผนววน. ดังนั้นแนวทางจัดสรรงบประมาณด้านววน. จึงเริ่มต้นจากส านักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณด้าน  ววน. เข้าสู่ สกสว. โดยมีกสว. เป็นผู้จัดสรรงบประมาณที่ผ่านกลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญ
มาแล้วตามลักษณะที่  2. เรียกว่าทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) คือ Competitive Fund แก่หน่วยบริหาร
จัดการโปรแกรม (PMU) เพ่ือน าไปสนับสนุนทุน (Granting) แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัย หน่วย
งานวิจัย นักวิจัย รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม) โดยต้องเป็นการท าวิจัยที่
เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ ตามรูปที่ 2   
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นักวิจัยควรรู ้

รูปที่ 2: แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปี 2564-2566 
ที่มา: ดัดแปลงจากเอกสารประกอบการบรรยายภาพรวมการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในบริบท

ของประเทศ หน้าที่และภารกิจของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

เอกสารประกอบการเขียน:  
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เข้าถึงได้ที่ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF (30/3/2563) 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติ http://

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF (30/3/2563) 
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “ภาพรวมการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในบริบทของประเทศ หน้าที่

และภารกิจของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” โดยส านกังานการวิจัยแห่งชาติ ประกอบการประชุม เรื่อง “ระบบ
บริหารทุนวิจัย ภายใต้หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 101 
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้าถึงได้ที่ https://
op.mahidol.ac.th/ra/orra_document/orra_document_meeting/#20200219   
(30/3/2563) 
         เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณด้าน ววน.และประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (เอกสารอัดส าเนา)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF%20
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
https://op.mahidol.ac.th/ra/orra_document/orra_document_meeting/#20200219
https://op.mahidol.ac.th/ra/orra_document/orra_document_meeting/#20200219
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง สุรกีานต ์ โตไทยะ 

 

โครงการฝึกอบรม หลกัสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

 ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีแนวคิดท่ีจะยกระดับเสริมสร้างความรู้ความสามารถเก่ียวกับระบบหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพ่ือท า

ให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้แก่การจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ เกิดสภาพแวดล้อมการ

ท างานที่ดี และพนักงานมีความรู้ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีการฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ขึ้น เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2563  

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรี่องมาตรฐาน ISO 14001:2015 ได้อย่างถูกต้อง  

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน ามาตรฐาน ISO 14001:2015 มาปรับใช้และพัฒนามาตรฐานของหน่วยงานตนเอง 

โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 53 คน จากหลายหน่วยงาน  

เช่น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะกายภาพบ าบัด  เป็นต้น  
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โดยผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการในการตรวจประเมิน ISO 14001:2015  และ แบบการตรวจสอบตามมาตรฐาน 

ISO  ในระยะเวลา 2 วัน รวมถึงการท าแบบทดสอบ work shop กรณี ต้องการน าไปพัฒนามาตรฐาน ISO 14001:2015 

ขององค์กร 

กิจกรรมเด่น 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
-

ดูแลสุขภาพรู้เท่าทัน Covid-19 

ทีม่า : ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค 
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จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ที่ปรึกษา  —-  รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ 
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 

https://en.mahidol.ac.th/th/research/newsletter  
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