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Main core  

บรรณาธิการบอกกล่าว 

Sirinapat . 

เข้าสู่เทศกาลส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้วนะคะ เวลาผา่นไปรวดเร็วจริงๆ ค่ะ ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
หากท่านผู้อ่านเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิล าเนาก็อย่าลืมด าเนินการตามแผนบูรณาการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญการบริหารจัดการในลักษณะยึดพืน้ทีเ่ป็นตัวตั้ง การมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน การบังคบัใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์สรา้งจิตส านึกและความ
ตระหนักความปลอดภัยทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุลงให้มากที่สุดค่ะ ในฉบับนี้มีเร่ืองรู้แล้วต้องรีบบอก !! ทาง มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา มีนโยบาย ลด ละ 
เลิกใช้ถุงพลาสติก ติดตามอ่านได้ในคอลัมน์เร่ืองนี้ต้องขยายค่ะ สวัสดีปีใหม่ ปี 2559 นะคะ 

ที่ปรึกษา    
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นายยุทธพล ผ่องพลีศาล 
นางสาววิลินธร  ชูโต 
 
ฝ่ายศิลป์ 
นางสาวสุรีกานต์ โตไทยะ 
 
 
 

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
มกราคม—กุมภาพันธ์ 2559 
 
จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ   
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ  โดยเฉพาะเรื่องทุนวิจัย 
2. เพื่อสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
3. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ที่สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบตัิงานได้ 

เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 

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

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

and People for 

Sustainable Future  

มีผู้เข้าร่วมงานมากมาย อาทิ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน 

องค์กรสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระ

หรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และคณะกรรมการ

รางวัลลูกโลกสีเขียว ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 

3 ธันวาคม 2558 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมมือ

เป็นองค์กรภาคีร่วมจัดประชุมวชิาการฯ ร่วมกับสถาบันลูกโลกสี

เขียว ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการเร่ือง Forest for Lives ป่าเพ่ือ

ชีวิต เพ่ือน าไปสู่ Forest Landscape and People for 

Sustainable Future โดยมี นายอานันท์ ปันยารชนุ ประธาน

คณะกรรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวกล่าวเปิดงาน นางสมหญงิ 

มานะจิตต์ ผู้อ านวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว กล่าวต้อนรับและ

วัตถุประสงค์การจัดงาน  

     โดยมีหัวข้อของการสัมมนา “ป่า..การสร้าง Resilience…สู้

ระบบ   ภูมิต้านทาน นวัตกรรมภาคประชาชนเพ่ือระบบอาหาร

และป่าที่ย่ังยืน และ การปลูกต้นไม้ “นอกป่า” (Tree outside 

Forest)  

เร่ือง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
รอบรั้วงานวิจัย Research Newsletter 

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558  

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

จัดกิจกรรม  Research Talk  คร้ังท่ี 2/2559 ในหัวข้อ  

“Environmental Conservation: training              

conservation   leaders to tackle complex        

challenges in a changing world”   

ซ่ึงได้รับเกียรติจาก Prof. Janet Silbernagel  

จาก  Nelson Institute for Environmental  Studies 

เป็นผู้บรรยาย 
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ทุนในประเทศ 
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

"การเรียนรู้ของทุกคน ทุกคนเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่"  

มุ่งเน้นการจัดการ และประสานให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่าง "ปัญญา" (นักวิจัย) และ 

"พัฒนา" (นักพัฒนา) ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ ท่ีด าเนินงานแบบ

แยกส่วน ต่างคน ต่างท าอยู่ในปัจจุบัน ดังค าขวัญ "สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น" 

เพ่ือให้ "สังคมไทยได้ใช้ความรู้ และข้อมูลท่ีถูกต้อง เชื่อถือได้ในการแก้ไขปัญหา และ

ตัดสินใจแทนการใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์" น าไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง และพึ่งตนเอง

ได้ในชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติท่ียั่งยืนในท่ีสุด  

ลักษณะทุน 
           เน้นการวิจัยท่ีสามารถตอบปัญหา สร้าง
รูปแบบเสนอทางเลือกหรือชี้น าการปรับตัวของชุมชน
ท้องถิ่นได้เป็นล าดับแรก 
ระยะเวลาด าเนินการ ไม่เกิน 2 ปี 
ใช้งบประมาณ ไม่เกิน 300,000 บาท 
  
ลักษณะส าคัญของโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
           1. เป็นเรื่องอะไรก็ได้ โจทย์อะไรก็ได้ ท่ีชุมชน
หรือคนในท้องถิ่นเห็นว่ามีความส าคัญ และอยากจะ
ค้นหาค าตอบร่วมกัน 
           2. ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นหา
ค าตอบร่วมกัน 
           3. มีการด าเนินงานรวบรวมข้อมูล และทดลอง
ปฏิบัติการ นั่นคือ มีการด าเนินงานใน 2 ระยะ 
           ระยะแรก วิจัยให้ทราบสภาพท่ีเป็นอยู่ 
           ระยะที่สอง เป็นการทดลองท า (วิจัย

ปฏิบัติการ) เพ่ือแก้ปัญหาและวิเคราะห์สรุป บทเรียน 

รวมท้ังสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

Research Newsletter 

เร่ือง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

ทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=17:2013-11-28-04-35-23&catid=16:trffund&Itemid=141
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The National Geographic Society/Waitt Grants Program funds projects that     require 

venture capital, supporting exceptional projects while foregoing a time-consuming peer

-review process. NGS/Waitt grants are able to fund "proof of   concept" research for  

applicants at an earlier stage in their careers than other NGS grant programs. Special 

emphasis is placed on expedited grant processing and turnaround. The selection   

committee endeavors to have funding decisions made within ten weeks of application 

submission. Applications are accepted on a rolling basis. 

 

 

 

 

Funding is not restricted to United States citizens. Applicants planning work in foreign 

countries should   include at least one local collaborator as part of their research 

teams. The selection committee will not consider applications seeking                      

support solely for laboratory work or archival research. While grants are awarded on 

the  basis of  scientific merit and exist   independent of the  National Geographic Soci-

ety's other divisions, grant  recipients are expected to   provide National Geographic 

with rights of first refusal for popular publication of their findings. 

This grant program does not pay educational tuition, nor does it offer scholarships or 

fellowships of any kind. 

 

Grant Amounts 

National Geographic Society/Waitt grants are awarded on a rolling basis and 

range from U.S. $5,000-$15,000. There is no set quantity of grants awarded, but 

budget constraints keep the number to approximately a hundred per year. 

Research Newsletter 

ทุนต่างประเทศ 

More at : http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants 

National Geographic Society/Waitt Grants Application 

เร่ือง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

ทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants
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Academic services 

ISO 14001: 2015  
ISO 14001: 2015 เปน็มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้มใหม่ ซึ่งเป็นเครือ่งมือที่

ใช้ในการควบคุมและลดปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากองค์กร ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้มภายนอกขององค์กรเพื่อให้องค์กรมคีวามตระหนักถึงความสาคญัของการ

จัดการสิ่งแวดลอ้มเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้น

ในการป้องกันมลพิษ และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างตอ่เนื่อง  

โดยก าหนดหัวข้ออบรม ไดแ้ก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั

ระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม  

ISO 14001: 2015 , การประเมนิความเสี่ยง , 

การจัดซื้อจดัจ้าง และฉลากต่างๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผูเ้ข้าอบรมจะได้รบัประกาศนียบตัร เมื่อผ่านการ

อบรมหลักสตูรดังกลา่ว ด าเนินการจดัอบรม  

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  

รวม จ านวน 1 วัน/หลกัสูตร  

สถานที่อบรม 

อาคารสิง่แวดล้อมพัฒนดล  

ห้องประชมุศาสตรเมธ ีดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ ์

ชั้น 2 (ห้อง 4228) คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด (ศาลายา) 

สอบถามรายละเอียด 

โทรศัพท์ 024415000 ต่อ 2110 

email: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th 

Research Newsletter 

เร่ือง วิลินธร  ชูโต 
จับตาเรื่องเด่น 
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Academic services 

หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง  

มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิง
บูรณาการ การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและการ
เป็นนักบริหารมืออาชีพด้านสิ่งแวดล้อม   โดย
ก า ห น ด ชื่ อ ห ลั ก สู ต ร    คื อ   “หลั ก สู ต ร
ประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มส าหรบั
นักบริหารระดับสูง” รุ่นที่  4 (ปธส.4)  ชื่อ
ภาษาอั ง กฤษ “Environmental Govern-
ance for Executive Officer”(EnGEO 4) 
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์
การด าเนินโครงการ ดังต่อไปน้ี 
 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและนักบริหารระดับสูงในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริโภคและ
การผลิตอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และ
กระบวนทัศน์ของผู้น าการเปลี่ยนแปลงและนัก
บริหารสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ 
 3 .  เพื่ อ แลก เปลี่ ยนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
บริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม และส่ง
เอกสารการสมัครที่  
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 
เลขที ่999 ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
 
ผู้ประสานงาน : งานวิจยัและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
นางสวสัดิรักษ์ ใสงาม  
นางสาวศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลมิยศ 
โทรศพัท ์0 2441 5000 ต่อ 2114 
โทรสาร : 0 2441 9510 
อเีมล :  envi.ge4@gmail.com 
 
ผู้ประสานงาน : สถาบนัพัฒนาและถา่ยทอด
เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม 
นางสมใจ สมิาฉายา, นางสาววันทนีย์ ละล ี
โทรศพัท ์0 2577 7084-5 
โทรสาร : 0 2577 7084 
อเีมล :  envtransfer@deqp.mail.go.th  

เร่ือง สวัสดิรักษ์    ใสงาม   

จับตาเรื่องเด่น 
Research Newsletter 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/egeo/index.html
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/egeo/index.html
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หลักการเขียนบทความทางวิชาการ  
อาหารสมอง 

บทความทางวิชาการ คืองานเขียนขนาดสั้น ซึ่งมีการ

ก าหนดประเด็นที่ชัดเจนโดยผู้เขียนเรียบเรียงจากผลงาน

ทางวิชาการของ ตนเอง หรือของผู้อ่ืนในลักษณะที่เป็น

การวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ 

จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้น ๆ บทความทางวิชาการที่

เผยแพร่โดยทั่วไป อาทิ 

   1. บทความทางวิชาการท่ีเสนอเนื้อหาความรู้วิชาการ

อย่างเข้มข้น และผ่านการอ่านและพิจารณา 

จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น

นักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ 

   2. บทความทางวิชาการท่ีเสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ

ไม่เข้มข้นนัก เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไป 

   3. บทความวิจัย (research article) คือบทความที่

เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง มีการก าหนด 

ปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย อันน าไปสู่

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

   4. บทความวิจารณ์ (review article) คือบทความที่

ศึกษาผลงาน หรือแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยละเอียด 

รวมทั้งมีการวิเคราะห์และอภิปรายผลของเรื่องที่ศึกษา

ให้เห็นแนวโน้มว่าควรเป็นไปในทางใดมีข้อดีข้อเสีย

อย่างไร 

   5. บทความเชิงวิจารณ์ เป็นบทความที่เขียนจาก

การศึกษา ค้นคว้า เฉพาะกรณีเก่ียวกับสถานภาพ หรือ

ปัญหาของสิ่งที่ศึกษา เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา และ

เสนอแนะแนวทางแก้ไข  

โดย  ครูนิวรรณ ไชยรตัน์  ครูวิทยฐานะช านาญการพเิศษ   

บทความทางวิชาการที่ดี มีลักษณะทางคุณภาพที่ส าคัญ 

ประมวลได้ดังนี้ 

1. มีประเด็นหรือแนวคิดท่ีชัดเจน มีเนื้อหาสาระทางวิชาการ

ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย 

2. มีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ มีการสรุป

ประเด็น มีการสังเคราะห์ความรู้จากแหล่ง 

ต่าง ๆ และเสนอความรู้ หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ 

3. สอดแทรกความคิดริเริ่ม หรือความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ 

หรือแสดงทัศนะทางวิชาการของ 

ผู้เขียนอย่างชัดเจนและเที่ยงตรง 

4. มีการค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทันสมัย 

ครอบคลุม และมีการอ้างอิงอย่างเป็น 

ระบบ ถูกต้องตามแบบแผน 

5. มีการน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย และเป็นระบบ ใช้ศัพท์

และภาษาทางวิชาการอย่างเหมาะสม 

มี ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ประกอบตามความจ าเป็น 

เพ่ือให้เข้าใจง่ายและชัดเจนในยุคสังคมความรู้ บท ความ

วิชาการท่ีดี ก่อให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน 

พัฒนาองค์กร และพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับ

บทความทางวิชาการตลอดจนเทคนิคการเขียนบทความทาง

วิชาการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อนักวิชาการในอันที่จะ

น าไปใช้เป็นแนวทางเขียนบท ความวิชาการท่ีดี และมีคุณค่า

ต่อสังคมได้ต่อไป  

Research Newsletter 
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เรื่องนีต้้องขยาย 

โดยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี ้

ร่างนโยบาย มาตรการ แนวทางปฎิบัต ิ

เสนอความเห็นชอบ ทีป่ระชุมปฎิบัติการ 

สื่อสารนโยบาย 

รณรงค์ผู้ประกอบการ เช่น ตลาดนัด ร้านอาหาร 

รู้แล้วก็เตรียมพร้อม เลกิใช้ถุงพลาสติก เพื่อสิง่แวดล้อมที่ดีของพวกเราได้เลยค่ะ 

เร่ือง สุรีกานต์  โตไทยะ  

รู้แล้วต้องรีบบอก !!  ทาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

มีนโยบาย ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก   

Research Newsletter 
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 คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ มีความ

ตั้งใจในการที่จะท าให้เกิด

ตลาดสีเขยีว โดยเริม่จาก 

การลดใช้ถุงพลาสติกภายใน

ตลาดนัดคณะสิ่งแวดล้อมฯ  

และเพื่อเป็นการสนับสนุน  

นโยบาย ลด ละ เลิกใช้

ถุงพลาสติก  

ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

โดยมีการรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก และนอกจากนี้ยังมีถุงผ้า  

ให้ผู้มาซื้อของที่ตลาดนัด สามารถยมืไปใช้งานได้ฟรีอีกด้วย 

จุดยืมถุงผ้าฟรี 

ติดต่อที่จุด รปภ. อาคาร 1  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ค่ะ 

เรื่องนีต้้องขยาย 

ตลาดสีเขียว Green Market 
เร่ือง สุรีกานต์  โตไทยะ  

Research Newsletter 
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The ENNRJ is proofed by the Thai-Journal       

Citation Index Center .  Now,  ENNRJ is cited by 

the ASEAN Citation Index (ACI) (Since  October 

2014  ).  

 

Environment and Natural Resources Journal is 

published as a national periodical twice times a 

year in June  and December.      

 

Research scopes includes, but are not limited to: 

  Environmental science and Technology 

  Environmental and Natural resources     management   

  (Sustainability, Climate Change, Integrated Water Resource Management, Forest, Biodiversity, 

Soil, Water Resource and etc.)   

  Industrial Ecology ( LCA , Cleaner Production , Eco-industrial Park and etc.)   

  Environmental health (Toxicology , Pollution and etc.)   

  Environmental economics   

  Environmental social science   

  Natural disaster management   

       ท่านสามารถ อ่านวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้ที่  http://www.ennrjournal.com/ 

เร่ือง สุรีกานต์  โตไทยะ  

ข่าวประชาสัมพันธ ์

Environment and Natural Resources JournalEnvironment and Natural Resources JournalEnvironment and Natural Resources Journal   
New Volume is coming !!  

Research Newsletter 

http://www.asean-cites.org/web/html
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ข่าวประชาสัมพันธ ์Research Newsletter 

เร่ือง ขวัญเรือน คิดประเสริฐ  

แหลง่หาหนงัสือ

อ้างอ
ิง !! 

ที่ตั้ง   อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2  
(อาคาร 4) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4  
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170    
โทรศัพท์ : 02 441 5000 ต่อ 4202-4204    
 
E-mail : lien@mahidol.ac.th   
http://www.li.mahidol.ac.th 

เวลาท าการของห้องสมุด   
เปิดให้บริการ ช่วงเปิดเทอม    

วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  8.30 - 18.30 น.  

เสาร์ – อาทิตย์  เวลา 10.00 - 17.00 น.  

วันหยุดราชการปิดให้บริการ  

ช่วงปิดเทอม จันทร์ - ศุกร์  เวลา  8.30 - 16.30  น.   

วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.    

ห้องสมุดปิดให้บริการ    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ  

ห้องสมุด มีบริการ  Mahidol Library Book Delivery โดยให้บริการยืมและส่งคืนหนังสือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปยืม-คืนด้วยตัวเองโดยส่ง แบบค าขอใช้บริการ Request มาทาง online หรือมา

ติดต่อขอรับบริการโดยตรงที่ห้องสมุด  ให้บริการเกี่ยวกับแผนที่ในแต่ละช่วงปี รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินทั่วทั้ง

ประเทศ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองและการท า

วิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ  

ห้องสมดุคณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Library 

Faculty of Environment & Resource Studies 

ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีความมุ่งม่ันที่
จะเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในด้านสิ่งแวดล้อม
ที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งมีระบบการบริการที่มีคุณภาพและรักษา
สิ่งแวดล้อม อีกท้ังมีบริการสืบค้นทรัพยากรออนไลน์  เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการของห้องสมุด  
เน้นการให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การรักษา
สิ่งแวดล้อม  โดยการออกแบบห้องสมุดให้ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
และการประหยัดพลังงาน เช่น ผู้ที่มาใช้งานสามารถเปิดปิดไฟ
ได้ในบริเวณชั้นหนังสือ  และได้มีการปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ 
ห้องสมุดเพ่ือลดความร้อนภายในอาคาร 

mailto:lien@mahidol.ac.th
http://www.li.mahidol.ac.th
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จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ที่ปรึกษา  —-  รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ 

บรรณาธิการ —- นางศิรินพัชร  จามรดุสิต 
 

กองบรรณาธิการ 
ดร.ชิษณุพงศ์    ประทุม 
นางสาวสุรีกานต์ โตไทยะ 

นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
นายยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

นางสาววิลินธร  ชูโต 
 

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

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