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       สวัสดีผู้อ่านจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ ยา่งเข้าสู่การเริม่ต้นปีงบประมาณ 2561 ที่กองบรรณาธิการยังคงสรรหา

สาระดีๆ ภายในแวดวงการวิจัยและบริการวิชาการท  ั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย มาฝากแก่ผู้อ่านทุกท่าน ซึ่งในบางครั้งอาจ

มีมากบ้าง น้อยบ้าง ตามแตล่ะสถานการณ์ที่เกดิขึ้นภายใต้ปัจจัยหรอืบริบทต่างๆ แวดล้อมทั่วไป จุลสารฉบับน้ีเริม่ต้นด้วยภาพ

กิจกรรมบรรยายพิเศษยุทธศาสตรก์ารจัดการลุ่มน้า้จากผูเ้ชี่ยวชาญในระดับภูมิภาค จากคอลัมนร์อบรั้วงานวิจัย ต่อด้วย

สัมภาษณ์ ประสบการณ์ด้าเนินโครงการวิจัยด้านปัญหาสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตเกษตรในพื้นที่สูงจากคอลัมน์คุยกับนักวิจยั 

เพิ่มเตมิเนื้อหาสาระที่ส้าคญักับแนวทางการประเมินแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณแผ่นดินจากคอลัมน์นักวิจัย

ควรรู้ เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งผ่านกจิกรรมภาคสนามกับค่ายเยาวชน Power green camp รุ่นที่ 12 จากคอลัมน์

ฝึกอบรมเด่น ปิดท้ายด้วยข่าวท่ีน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ของวารสารสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาตเิมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จึงหวังว่าท่านผู้อ่านยังคงติดตามจุลสารฉบับสุดท้ายของปี 2560 นี้ แล้วรอพบ

กับเนื้อหาสาระใหม่ ๆ อีกมากมายในจุลสารฉบับถัดไปกันครับ    

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

รอบรั้วงานวิจัย 

ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ส้านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่าง
หาที่สุดมิได้ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี   
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า  

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 
ได้ร่วมกัน “ขับขานบทเพลงเพ่ือพ่อ” เพ่ือแสดง
ความอาลัยและความจงรักภักดีถวาย  

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมรอง
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 
(4218) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล 

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.          
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี 
เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษใน
หัวข้อ " Strategic Planning for River   
Basin Organizations" โดย Mr. Jan T. L. 
Yap ที่ปรึกษาคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ และ Chairman of the 
Steering Committee, AguaJaring, the 
Asian Network on Sustainable Water 
Management  

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เมล็ดพันธ์และเกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

เรื่อง  สุรีกานต์   โตไทยะ 

รศ.ดร. นาฏสุดา ภูมิจ านงค์   

เหตุใดอาจารย์จึงสนใจเรื่องนี้ 

อาจารย์มีความสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจึงได้ท้าการวิจัยในหลายๆ
ด้าน เช่นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตรโดยเฉพาะ
ข้าว ใน 5-6 ปีที่ผ่านมาพ้ืนที่วิจัยเป็นพื้นที่
ราบ ส้าหรับการวิจัยเรื่องนี้เปลี่ยนมาท้า
เรื่องข้าวโพดโดยเฉพาะการปลูกบนพื้นที่สูง 
เพ่ือศึกษาทั้งผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุ
ของการเกิดหมอกควันในช่วงฤดูแล้งที่
ค่อนข้างรุนแรงของพ้ืนที่ภาคเหนือ 
ตลอดจนการค้านวณปริมาณก๊าซเรือน
กระจกตลอดห่วงโซ่อุปทานของการปลูก
ข้าวโพด 

เหตุใดจึงเลือกศึกษา ลุ่มน้ าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่   

เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มน้้าย่อยของลุ่มน้้าแม่ปิง ขนาดไม่ใหญ่มาก มีความหลากหลายในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมาปลูกข้าวโพดในอัตราที่สูง ความหลากหลายของชาติพันธุ์ เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนพ้ืนที่มาปลูกข้าวโพดที่มีอัตราที่สูงมากขึ้นทุกปี เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่แจ่มเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูง การปลูก
พืชเชิงเดี่ยวเป็นการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมและจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามมาอย่างชัดเจน เช่นเรื่องการชะล้างพังทลาย การ
เกิดอุทกภัย และกระบวนการปลูกข้าวโพดที่ต้องเพ่ิมการใช้สารเคมีและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ การเผาหลังการเก็บเก่ียว ย้อนหลังไป
กว่า 10 ปี พื้นที่ลุ่มน้้าแม่แจ่มปกคลุมด้วยพ้ืนที่ป่าไม้ส่วนใหญ่และการท้าการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่สูง 
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ในเรื่องการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่เนื่องจากเส้นทางคมนาคมเป็นเส้นทางดิน รถยนต์ที่ใช้ค่อนข้างเป็นปัญหาอุปสรรค เส้นทาง
บนภูเขา การเก็บตัวอย่างดินทุกระดับความสูงของพ้ืนที่และตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสัมภาษณ์เกษตรกร ซึ่งส่วนมาก
เป็นชนเผ่าที่มีหลากหลาย ปัญหาในการสื่อสาร และการใช้เวลาในการท้าความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งผู้ขอข้อมูลและจากผู้ให้
ข้อมูล 

การหาแหล่งทุนสนับสนุน 

สถาบันคลังสมองเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเกษตร จึงได้ส่งข้อเสนอโครงการ แต่ก็ไม่ได้ในครั้งเดียว 
ทาง ส้านักงานมีข้อแนะน้าให้ปรับปรุงข้อเสนอจนเป็นที่พอใจ จากทางส้านักงาน ซึ่งก็ใช้เวลากว่า 3 เดือน จึงได้ท้าสัญญาและ
อนุมัติให้ด้าเนินการวิจัย 

 

แนะน านักวิจัยรุ่นใหม่ 

“ค้นหาความสนใจงานวิจัยที่ตนเองถนัดและชอบ” “อดทน และยอมรับตามเหตุผลที่ดีและค้าแนะน้าจากผู้ทรงคุณวุฒิ” 
“ค้นคว้าและอ่านหนังสือให้มากเพ่ือเป็นต้นทุนในการเขียนโครงการวิจัย” หาแหล่งทุนวิจัย และส่งข้อเสนอโครงการ มีก้าลัง
เท่าไรก็ส่งไปให้มากที่สุด โอกาสที่จะได้รับทุนในการท้าวิจัยก็จะมีโอกาสมากตามไปด้วย 
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เรื่อง วิลินธร  ชูโต 

กิจกรรมเด่น 
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 12    (The Power Green Camp) 

วันที่ 6-13 ตุลาคม 2560 

 The Power Green Camp รุ่นที่ 12 มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการน้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information System : GIS) หรือ ข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจระยะไกลมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

เมื่อน้าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลด้านอ่ืนๆ เช่น การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และจุดประสงค์หลักของโครงการยังคงมุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ มีจิตสาธารณะ คิดเป็น 

ท้าเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงความส้าคัญของ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้เนื้อหา การฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง และการศึกษานอกสถานที่ 

ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มุ่งหวังว่า

เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะเป็นกลุ่มผู้น้าที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับส่งต่อไปยัง

ครอบครัว คนใกล้ชิด โรงเรียน ชุมชน และสังคม สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน และน้าไปถ่ายทอดสู่ชุมชน

และสังคมให้ได้รับทราบถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่าง

ภาคธุรกิจ ชุมชน และระบบนิเวศอย่างยั่งยืนตลอดไป  
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เรื่อง วิลินธร  ชูโต 

กิจกรรมเด่น 
น้องๆที่เข้าร่วมค่าย ได้ศึกษาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และยังได้ไปศึกษา

นอกสถานที่ เพ่ือเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน ความหลากชนิดของสัตว์น้้าในป่าชายเลน ชุมชนกับการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน เรียนรู้เรื่องการกัดเซาะชายฝั่งและการป้องกัน ความหลากชนิดของนก และพืช ในป่าชาย

เลน ณ ทุ่งโปรงทองป่าชายเลนแสมภู่ ปากน้้าประแส จ.ระยอง 

นอกจากนี้ ยังได้ไปศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  ณ สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต (ศรีราชา) ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน)   (GISTDA)  
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เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณแผ่นดิน จากรัฐบาล 

 ตามที่นักวิจัยของมหาวทิยาลัยมหิดล ส่วนงานตา่ง ๆ ได้จดัส่งแบบเสนอแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยผา่นกองบริหาร

งานวิจยั เพื่อพิจารณาตัง้งบประมาณจากคณะรัฐมนตรี โดยในขั้นแรกแบบเสนอแผนงานทุกโครงการจะต้องผา่นการตรวจสอบและ

ประเมินความเปน็ไปไดท้างวชิาการและงบประมาณเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยก่อนจัดส่งสา้นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ (วช.) 

คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้ จงึขอบอกเล่าแนวทางการประเมินผลแผนงานวจิัยประกอบการเสนอของบประมาณแผน่ดินจากรัฐบาล 

พอสังเขป เพื่อให้นักวิจัยได้เตรียมตัวจัดท้าแบบเสนอแผนงานวจิัยให้สอดคล้องกับการประเมินจากมหาวิทยาลัยและ วช. ต่อไป  

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย   

ประกอบด้วย ความสอดคล้อง คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย และผลกระทบของแผนงานวิจัย รวมทัง้สิน้ 100 คะแนน โดย

แบ่งคะแนนตามหัวข้อดังกล่าว ดังนี ้

 

1. ความสอดคล้อง (10 คะแนน)  

โดยพิจารณาว่าแบบเสนอแผนงานวิจัยมีเนื้อหาสอดคล้องตามยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 10 ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การเสริมสร้างพฒันาศักยภาพทนุมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมและ

เหลื่อมล้้าทางสังคม สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน และยุทธศาสตร์ ข้อ 4. การเติบโตที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรณีที่เปน็การเสนอโครงการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับ

ที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 7 ยุทธศาสตร์ ตัง้แต่การเร่งส่งเสรมิการวิจัยและพฒันาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น

เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทนุเพื่อการวิจัยและพฒันาเพิ่มข้ึนอย่างตอ่เนื่อง 

ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน สง่เสริมกลไกและกิจกรรมการน้ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องคค์วามรู ้

นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจยัไปใช้ประโยชน์อย่างเปน็รูปธรรม ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศ

และระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*  ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ความมั่นคง ความสามารถใน

การแข่งขัน การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน จนถึงการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และนโยบาย/

เป้าหมายของรัฐบาล ได้แก่ ระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการทา้ทายไทย และนโยบายรัฐบาล  

* ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th  

http://www.nrms.go.th
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2. คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย (60 คะแนน) โดยพิจารณาว่าแบบเสนอแผนงานวิจยัประกอบด้วย  

2.1 ปัจจัยการวิจัย (input) (20 คะแนน) ตั้งแต่ความนา่สนใจของหัวข้อการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยมีความชัดเจนและเป็น

รูปธรรม มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง (hub) มีหน่วยงานร่วมด้าเนินการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ภายใต้วตัถุประสงค์

หลักเดียวกัน คณะผู้วิจัยมีความเหมาะสมและมีความพร้อมครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการ

วิจัย มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างสมบูรณ์เพียงพอ แผนการด้าาเนนิงานมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีความพร้อมด้าน

สถานที่และอุปกรณ์ในการวิจัย 

 2.2 กระบวนการวิจัย (process) (20 คะแนน) กล่าวคือแผนงานวิจัยสามารถแสดงกระบวนการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง

ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดสู่การปฏิบัตไิด้อย่างชัดเจนและเป็นไปได้สูง ระบุกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอย่าง

สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลัก และแสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในขัน้ตอ่ไป            

 2.3 ผลผลิตการวิจัย (output) (20 คะแนน) ได้แก่ เปน็งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อาทิ  ด้านเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการพาณชิย์ ตลอดจนมีการพฒันาอยา่งเปน็ระบบและครบวงจรตามรูปแบบห่วงโซ่มูลคา่ (value 

chain) แสดงผลสา้เร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจน มีการระบุกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะได้รับประโยชน์และผลกระทบจาก

ผลงานวิจัยที่คาดวา่จะเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระดับตา่ง ๆ และการเพิ่มจ้านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด้าเนนิโครงการวิจัย 

3. ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact) (30 คะแนน) เปน็การพิจารณาผลกระทบที่สา้คัญ 3 ประเด็น ได้แก่   

3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเปน็ตัวคูณ (multiplier) ต่อสังคม ชาติ และนานาชาติในเชงิปริมาณ 

การต่อยอด หรือเป็นงานวิจัยทีผ่ลิตไดป้ริมาณมากและตรงตามความต้องการของตลาดทา้าให้ได้รับผลตอบแทนสงู  

3.2  ความเชื่อมโยงของงานวิจยักับการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ภมูิปัญญาไทยและขยายแนวโน้มการพัฒนาไปสู่ระดบัประเทศและ

นานาชาตไิด้  

3.3 ผลลัพธ์ของงานวิจัยทีส่่งผลกระทบตามยทุธศาสตร์และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพฒันา

ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาตฉิบับที่ 

9 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ยุทธศาสตรช์าติ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ตาม

รายละเอียดที่ได้กล่าวไว้แล้ว 

 

ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มหาวิทยาลัยได้แบ่งเกรดเป็น 4 ระดับ ด้วยกัน ได้แก่  

(1) A+  (91 คะแนน ขึ้นไป)  (2) A (81-90 คะแนน)  (3) B (71-80 คะแนน)  (4) C ( 60 – 70 คะแนน)  



จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ | 11 

 

ข่าวประชาสัมพันธ ์Research Newsletter 
เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

 วารสาร Environment and Natural Resources Journal  ได้ด้าเนนิการพัฒนาคุณภาพวารสาร และ
ผลักดัน ใหว้ารสาร เข้าสูฐ่านข้อมูลนานาชาติทีน่่าเชื่อถอื โดยวารสารเข้าฐานข้อมูลระดบัชาติ ของศนูย์ดชันีการอ้างองิ
วารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ตั้งแตป่ี 2008  และได้รับการคัดเลือกให้เขา้ฐานขอ้มูลASEAN Ci-
tation Index – ACI ในเดอืนตุลาคม 2014    ทั้งนี้เพ่ือเพิ่มการมองเห็น (Visibility) ผลงานของนักวิจัย วารสารจึง
ด้าเนินการเพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูล Directory of Open Access Journal (DOAJ) ในเดือนมกราคม 2017    

ทั้งนี้วารสารมนีโยบายในการผลักดนั ให้วารสารเข้าสูฐ่านข้อมูลนานาชาติ ซึ่งวารสารไดร้ับการตอบรบัเข้าสู่
ฐานข้อมูล EBSCOhost และ Clarivate Analytics Database (Zoological Record,  Biological Abstracts, BIO-
SIS Previews) ในเดือนสงิหาคม 2017   

 
และตอบรับเข้าสู่ฐานขอ้มูล SCOPUS เมื่อเดือนกนัยายน 2017 จากการเขา้ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ

วารสารไทยสูฐ่านข้อมูล SCOPUS (TCI-TRF-Scopus Collaboration Project)  
 
วารสารเปดิรบับทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยมีกา้หนดการออกปีละ 2 ฉบับ  
(January-June and July-December.) 
ผู้สนใจศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/index 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/index
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