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จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ   
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   

Main core  

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

เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 

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

 

สวัสดีท่านผู้อ่านที่ติดตามจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มาอย่าง
ต่อเนื่อง การจัดท าจุลสารของเราได้ย่างเข้าสู่กลางปี่ที่ 4 แล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร และสาระต่าง ๆด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่กองบรรณาธิการสรรหามาเล่าสู่กันฟัง  

แน่นอนว่ายังไม่ครบถ้วน จากข้อจ ากัดของเนื้อที่ เวลา รวมทั้งปริมาณข้อมูลความรู้ใหม่ด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการที่เกิดขึ้นทุกวัน อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการจะพยายามปรับปรุงการเสนอเนื้อหาสาระให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็ว และตรงกับใจท่านผู้อ่านอย่างแน่นอน ส าหรับจุลสารฉบับนี้ยังคงน าเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ 
ทั้งกิจกรรมที่จัดไปแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ และในอนาคตอันใกล้ อาทิ  โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แม่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และกิจกรรมวันน้ าโลก เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG 
Sci-Camp รุ่นที่ 27 และโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9 ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม จนถึงการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ (ENRIC 2016) ในปลายปีนี้ เสริมด้วยคอลัมน์อาหารสมองอย่าง โปรแกรมฝึกภาษา 
Access English และเกร็ดความรู้เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์
แก่ท่านผู้อ่านอย่างเช่นเคย 

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

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้”แม่อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม คร้ังที่ 1 

รอบรั้วงานวิจัย Research Newsletter 

“วันน้ าโลก”  

22 มีนาคม พ.ศ. 2559   

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม

เนื่องในวันน้้าโลก โดยจัดการเสวนา เพื่อน้าเสนอ

มุมมองด้านประโยชน์และผลกระทบจากการสร้าง

โครงการทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่ง

อาจจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนริม 2 ฝั่งแม่น้้า

เจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรม

เชิงวิชาการ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมส้าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า และความ

มั่นคงด้านทรัพยากรน้้า ตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า  

11 มีนาคม 2559 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี กล่าว

เปิดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้”แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ส้าหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือให้แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุก

ท่านที่ได้รับรางวัลจากงานมหิดล-วันแม่ ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีที่ผ่านๆ มา ได้น้าเสนอบทบาท

และหน้าที่ในการเป็นผู้น้าด้านสิ่งแวดล้อมที่ตนก้าลังท้าอยู่ 

โดยเฉพาะการท้างานมุ่งเป้า การขยายขอบเขตงานและ

เครือข่าย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท้างานพร้อม

วิธีการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังให้แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ทุกท่านปรึกษาร่วมกันที่จะใช้แนวทางความร่วมมือ เพื่อให้กลายเป็นเครือข่ายความรู้และความร่วมมือระดับภูมิภาคและ

ประเทศ โดยก้าหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
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ทุนในประเทศ 

Research Newsletter 

เร่ือง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

ทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  http://www.trf.or.th/index.php?

ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) 
 
            เป็นทุนวิจัยระดับกลางส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยพอสมควร 
ผู้อยู่ในข่ายได้รับทุนต้องเคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ท าในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อย                            
กว่า 3 เร่ืองในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
            ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่มีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 3 ปี 
โดยเป็นค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการเดือนละ 15,000-25,000 บาท ตามคุณภาพและประสบการณ์                                                 

 
ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 
 
           เป็นทุนที่สนับสนนุการวิจัยแก่อาจารย์และนกัวิจัยให้ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 2 
เร่ืองในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  

งบประมาณปีละ 400,000 บาท ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 3 ป ี 

ทุนเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา (สกว. ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 
            เป็นทุนที่มีเป้าหมาย หลักเกณฑก์ารให้ทุน วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาด าเนินการเช่นเดียวกับทุนพัฒนานักวิจัย 
แต่เปิดรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ สกอ. เท่านั้น และเป็นการร่วมสนับสนุนงบประมาณจาก 
สกว. และ สกอ.  งบประมาณปลีะ 400,000 บาท ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 3 ปี 

 
ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. ร่วมกับส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 
            เป็นทุนที่ สกว. ได้ร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้ท้าวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อยูใ่น
ข่ายรับทุนคืออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในก้ากับของ สกอ. ส้าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มาแล้วไมเ่กิน 5 ปี ไม่ดา้รง
ต้าแหน่งผู้บรหิารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป  ทุนนี้มีวงเงินปีละไม่เกิน 240,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 ป ี 

 
ทุนส่งเสริมนกัวิจัยรุ่นใหม ่
 
            เป็นทุนที่สนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจยัให้ท้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สมคัรต้อง
เป็นผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา และไม่เป็นผู้บรหิารระดบั
หัวหน้าภาควิชาขึ้นไป 
ทุนนี้มีวงเงินปีละไม่เกิน 240,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี 

http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1484/.aspx#.VsLbdvmLSM8C:/Users/Administrator/Documents/Aiseesoft Studio
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=139
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Research Newsletter 

เร่ือง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

ทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

ERC Advanced Grants 

If, as an established leading principal investigator, 

you are interested in the opportunity for long-term 

funding, the ERC is here to help. ERC Advanced 

Grants are designed to allow outstanding research 

leaders of any nationality and any age to pursue ground-breaking, high-risk projects in Europe. 

 

The scheme targets researchers who have already established themselves as top independent   

research leaders.   

 

ERC Advanced Grants in brief 

 Eligibility: any nationality, any age. Applicants must be leaders in their respective field(s) of   

research and must demonstrate significant achievement in the last 10 years 

 Location: research must be conducted in a public or private research organisation(known as a 

Host Institution/HI). It could be the HI where the applicant already works, or any other HI locat-

ed in one of the EU Member States or Associated Countries 

 Funding: up to € 2.5 million per grant  

 Duration: up to 5 years 

 Sole evaluation criterion: scientific excellence of researcher and research proposal 

 Calls for proposals: published once a year  

More detail : https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/advanced-grants 

ทุนต่างประเทศ 

https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/advanced-grants
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เร่ือง สุรีกานต์  โตไทยะ  

ENRIC 2016ENRIC 2016ENRIC 2016   

Research Newsletter 

The Environment and Natural Resources International Conference  
(ENRIC 2016) 

Interdisciplinary Approaches to Save Future Earth Environment 

Publications 
 Submitted conference papers will be      
reviewed by the technical committee of the 
Conference. Selected papers for ENRIC 2016 
will be published in the Environment and   
Natural Resource Journal (ENNRJ). The ISBN is 
1686-5456. ENNRJ is a journal published by 
the Faculty of Environment and Resource 
Studies, Mahidol University, Thailand 
(Available at: http://www.ennrjournal.com). 
Environment and Natural Resource Journal 
was certified quality by Thai-Journal       
Citation Index (TCI) Centre in group 1 of 
science and technology and Natural Resources 
Journal is now indexing by Asian Citation 
Index (ACI). 

 Website :  http://www.enricth.com/ 

  Activities Dates 
  Call for abstracts opens 1 Feb – 31 May 2016 
  Submission deadline 31 May 2016* 
  Notification of acceptance 30 June 2016* 
  Submission of full paper 31 Aug 2016 
  Final acceptance 30 Sep 2016 
  Early bird registration 1 June – 31 Aug 2016 
  Regular registration 1 Sep – 15 Oct 2016 
  Conference Dates  16-17 Nov 2016 

The Environment and Natural Resources     

International Conference (ENRIC 2016) 

16-17  November , 2016  

Ayutthaya , Thailand 

Conference paper abstracts will be published in the 
conference proceedings, and the full paper will be 
disseminated via CD-ROM and published on   Ennr 
Journal  

SUBMISS ION PAPERS  :  OPEN 1 FEB 2016  

REGISTRATION  :  BEGIN 1 JUNE 2016  

จับตาเรื่องเด่น 

http://www.enricth.com/#
http://www.enricth.com/
http://www.enricth.com/
http://www.ennrjournal.com/
http://www.ennrjournal.com/
http://www.enricth.com/#
http://www.enricth.com/#
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โรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9  

เปิดเรียน 25 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2559  

จ้านวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ: 86 คน 
 

กิจกรรมค่ายจัด ณ  อบจ.สมุทรสาคร 

และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล             

จ. นครปฐม   

 

อ่านรายละเอียดอ่ืนๆ อ่านเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.samutsakhonpao.go.th/ 

https://www.facebook.com/โรงเรียนสิ่งแวดล้อม-อบจ
สมุทรสาคร 

โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ              

คณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

จัดโครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้เป็นรุ่นที่ 9 

 เพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ตลอดจนตระหนักถึงความส้าคัญของสิ่งแวดล้อมและ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส้านึกในการร่วมรักษา 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

 เพ่ือให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์ และ 

สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นได้ต่อไป  

Research Newsletter 

เร่ือง วิลินธร  ชูโต 
จับตาเรื่องเด่น 

https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%9
http://www.samutsakhonpao.go.th/
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%25B
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%25B
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จับตาเรื่องเด่น 

เร่ือง วิลินธร  ชูโต 

จบไปแล้ว ส้าหรับ SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27 

ซึ่งน้องๆ เยาวชนได้ความรู้จากการเข้าค่ายมากมาย เพื่อน้าไป

ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น อาทิเช่น  

 นวัตกรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้ง 

 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และการปรับตัว 

 ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม กับการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่น

ใหม่ 

 กิจกรรมเยี่ยมชมการปลูกพืชโดยใช้น้าน้อย 

 เหตุการณ์ และผลกระทบภาวะภัยแล้งในท้องถิ่น และแนวทาง

แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

 ศึกษาและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาวิกฤตนาแล้ง 

 กิจกรรมปฏิบัติการภาคสนามและห้องปฏิบัติการ 

น้องๆคนไหนสนใจ ก็รอสมัครค่ายปีหน้าได้เลยค่ะ  

 

ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27 

นวัตกรรมน าไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง 
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เร่ือง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

โปรแกรมฝึกภาษา Access English  

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  

ขอเชิญ...อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ทดลองฝึกการใช้งานโปรแกรม

ฝึกภาษาอังกฤษ ผ่านเวปไซต์ Access English :  

http://accessenglishnow.com/platform  

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2559  

 

รายละเอียดโปรแกรมฝึกภาษา Access English  

Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้ง

ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะส้าหรับนักศึกษาที่จะ

น้าใช้ไปเพ่ือเพ่ิมทักษะทางภาษาอังกฤษ               

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทาง ทั้ง

สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกท่ีทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อ

ผู้ใช้  

 

ท่านสามารถลงทะเบียนขอรหัสผ่านได้ที่ 

https://accessenglishnow.com/platform 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่...http://www.li.mahidol.ac.th/e-resource/trial.php 

 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

www.li.mahidol.ac.th, liwww@mahidol.ac.th ,02-8002680-9 ต่อ 4224 

อาหารสมอง 

http://accessenglishnow.com/platform
http://www.li.mahidol.ac.th/e-resource/trial.php


จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ | 11 

 

Research Newsletter อาหารสมอง 
เร่ือง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

วิธีการเข้าใช้ Access English  

1. เปิดเบราเซอร์ Chrome พิมพ์ url : http://accessenglishnow.com/platform  

จากนั้น click ปุ่ม Create Account เพ่ือขอรหัสผ่านจากระบบได้ด้วยตัวท่านเอง ดังภาพ  

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว จะต้องใส่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย  

2.1 ชื่อ, นามสกุล, อีเมล์, รหัสผ่าน (ผู้ใช้ต้องก้าหนดเอง) จะใช้ตัวอักษร A-Z และ 0-9  

2.2 เลือก Thailand เพ่ือจะได้ทราบว่าท่านอยู่ประเทศไทย  

2.3 เลือก สถานบันที่ท่านสังกัด Mahidol เพ่ือระบบจะได้ทราบว่าเป็นผู้ใช้มาจาก

สถาบันใด  

2.4 ช่อง Redeem code ไม่ต้องใส่  

 

3. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Create                 

   Account  

4. จะปรากฎรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  

5. เลือก Courses เรียนที่ต้องการ  

http://accessenglishnow.com/platform
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เร่ือง  สุรีกานต์  โตไทยะ 

เรื่องนีต้้องขยาย 

 วันสิ่งแวดล้อมโลก ถูกก้าหนดขึ้นครั้งแรก เมื่อ  วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515    โดยมีประชุมครั้งใหญ่ขึ้นที่ 

กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศ สวีเดน โดยได้มีการประกาศเรียกประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม” 

หรือ “UN Conference on The Human Environment” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ ทั่วโลก  

 โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อต้องการสรรหาวิธีการดูแล แก้ไขปัญหา และให้ความตื่นตัวเกี่ยวกับ

วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างจริงจัง จึงจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP : 

Untied Nations Environment Programme) ที่มีส้านักงานใหญ่อยู่ที่กรุง ไนโรบี ประเทศ เคนยา ภายหลังการประชุม

ครั้งนั้น หลากหลายประเทศยินดีเข้าร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการประกาศจาก องค์การสหประชาชาติ ให้วันที่ 

5 มิถนุายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก นั่นเอง  

วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day  

http://scoop.mthai.com/specialdays/606.html
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เร่ือง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r/ 

http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r/
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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 

นางสาวสุรีกานต์  โตไทยะ 
 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ตอ่ 2115  หรอื 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

