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คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   

Main core  

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

เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 

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

สวัสดีท่านผู้อ่านจุลสารงานวิจยัและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกท่าน จุลสารฉบับนี้

เป็นการปิดท้ายปงีบประมาณ 2559 จึงเป็นโอกาสดีที่งานวิจัยและบริการวิชการของ เราจะได้สรุป ประเมินผล

การปฏิบัติงานทีผ่่านมาเพื่อน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันตกผลึก มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายในระยะต่อไป จุลสารฉบับนี้จึงมีเนื้อหาสาระเบา ๆ ในคอมลัมน์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งท้ายและ

เตรียมพร้อมสู่รอบการปฏิบัติงานใหม่ต่อไป อาทิ ภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษ Research Talk เรื่อง 

“Management and welfare of strepsirrhine primates in captivity: a link to their conservation 

จากรอบรั้วงานวิจัย  ทุนวุฒิเมธีวิจัย สกว. และทุนเมธีวิจัย สกว. จากทุนในประเทศ ทุนวิจัยระดับหลังปริญญา

เอกของ MTEC จากทุนต่างประเทศ  ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 – 2562 จากจับตา

เรื่องเด่น ตลอดจนขอแนะน าประวัติ keynote Speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ENRIC 2016 ในข่าว

ประชาสัมพันธ์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระเหล่านี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่านด้วยดี    

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


จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ | 3 

 

ContContenentsts  
จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 Sep—Oct 2016 

 รอบรั้วงานวิจัย         page 4 

 ทุนวิจัย       page 5 

 จับตาเรื่องเด่น     page 7 

 อาหารสมอง    page 11 

 เรื่องนี้ต้องขยาย    page 13 

 ข่าวประชาสัมพันธ ์   page 14 

13 | เร่ืองนี้ต้องขยาย 

4 | รอบรั้วงานวิจัย 

Management and welfare of      

strepsirrhine primates in captivity: a 

link to their conservation 

10 | วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (JPR2R )      7 | ยุทธศาสตร์การวิจัย ม.มหดิล พ.ศ. 2559-2562      

11| อาหารสมอง 



จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ | 4 

 

เร่ือง  ศิรินพัชร   จามรดุสิต 

Research Talk  

รอบรั้วงานวิจัย Research Newsletter 

การบรรยายพิเศษ Research Talk ครั้งที ่4/59 

“Management and welfare of      

strepsirrhine primates in captivity: a 

link to their conservation”    

by  Gloria Fernández Lázaro 

(Ph.D., Animal Welfare Research Group  

AWSHEL-IAS, Franklin Institute, Univer-

sidad de Alcalá, Madrid, Spain)  

Wednesday, 3 August 2016, 10:00-12:00 

 

Faculty of Environment and Resource 

Studies (Room 2105), Mahidol University, 

Salaya, Nakhon Pathom, THAILAND  
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Research Newsletter 

เร่ือง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

ทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

ข้อมูลเพิ่มเติม  : http://academic.trf.or.th/index.php/fund 

ทุนในประเทศ 
ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) 

 

  เป็นทุนวิจัยระดับกลางส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยพอสมควร ผู้อยู่ในข่ายได้รับทุนต้อง

เคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ท าในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author และมี

ผลรวมของ impact factor อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งนี้ข้ึนกับสาขาวิชา เช่น มีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 ส าหรับ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2.0 ส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพและ

วิศวกรรมศาสตร์ ส่วนสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะไม่น าเกณฑ์ของ impact factor มา

พิจารณา ผู้ได้รับทุนจะได้รับชื่อ “วุฒิเมธีวิจัย สกว.” (TRF Advanced Research Scholar) 

 

            ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่มีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 3 ปี 

โดยเป็นค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการเดือนละ 15,000-25,000 บาท ตามคุณภาพและ

ประสบการณ์ของผู้ขอรับทุน  

ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 

งบประมาณโครงการไม่เกิน 1,500,000 บาท ระยะเวลาท างานวิจัยไม่เกิน 3 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 

20,000 บาท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัย สกว.” (TRF Research Scholar)  

และ  ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) 

งบประมาณโครงการไม่เกิน 2,500,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท 

ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “วุฒิเมธีวิจัย สกว.” (TRF Advanced Research Scholar) 

http://academic.trf.or.th/index.php/fund
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Research Newsletter 

เร่ือง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

ทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  https://www.mtec.or.th/mtec-pr/mtec-activity-news/6848-mtec-postdoctoral-fellowship-program-2016 

ทุนต่างประเทศ 
โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2016) 

คุณสมบัติของผู้รับทุน 

เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาดังต่อไปนี้ Applied Mathematics, Physics, Biomedical Engi-
neering, Polymer, Chemistry and Environment จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี (2554) 

 สามารถเริ่มปฎิบัติงานได้ตั้งแต่ ธ.ค. 2558 และสามารถสมัครขอรับทุนได้ไม่มีก าหนด 

 มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมี
สิทธิบัตร 

 สามารถปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลาที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเป็นเวลา 1-2 ปี 

 จบสาขาวิชาหรือมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ Applied Mathematics, Physics, Biomedical Engineering, Materials 
Science, Polymer, Environmental Engineering, Chemistry and Environment 

สนับสนุนทุนในระยะเวลา 1-2 ปี 

เงื่อนไขการให้ทุน 

 ค่าตอบแทนส าหรับเป็นค่าครองชีพของนักวิจัย ตลอดระยะเวลาที่รับทุน 

 ค่าประกันสุขภาพ 

 กรณีท่ีผู้ได้รับจัดสรรทุนเป็นนักวิจัยจากต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจะจัดสรรค่าเดินทางส าหรับผู้

ได้รับทุนเป็นตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด หลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปี 

การประเมินผล 

 ส่งผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact factor หรือเป็น

ที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง และ/หรือผลงานวิจัยภาคบรรยายใน

การประชุมวิชาการท่ีจัดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ 

 จัดท ารายงานการศึกษาวิจัยทุก 6 เดือน 

https://www.mtec.or.th/mtec-pr/mtec-activity-news/6848-mtec-postdoctoral-fellowship-program-2016
https://www.mtec.or.th/mtec-pr/mtec-activity-news/6848-mtec-postdoctoral-fellowship-program-2016
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 Research Strategy 2016-2019  

ยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ. 2559-2562  

นโยบายการวิจัย (Research Policy) 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) โดยมีนโยบายส่งเสริม

การวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ ดังนี้  

1. ส่งเสริมการสรรหา สร้างและรักษานักวิจัยที่มีคุณภาพสูง โดยให้มีการพัฒนาศักยภาพ และทักษะใน การทาวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องและให้เกิดการพัฒนาผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในวงวิชาการ  

2. ส่งเสริมการสร้างสิ่งเอ้ืออานวยความสะดวกและทรัพยากรต่างๆ ร่วมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมและ บรรยากาศทางวิชาการ 

เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล  

3. สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการ Multidisciplinary/ Interdisciplinary โดยสร้างทีมนักวิจัย และกระตุ้นส่งเสริม

ให้เกิดโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะ/สถาบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่าง สูงสุด  

4. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้าน วิชาการของ

มหาวิทยาลัย  

5. สนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติและความต้องการของแหล่งทุน 

ทั้ง ภายในประเทศและภายนอกประเทศ การทางานวิจัยร่วมกับภาครัฐ เอกชน หรือ

อุตสาหกรรม โดยยึด มั่นในหลักการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอิสระทางวิชาการ  

6. ส่งเสริมการสร้าง Ecosystem ให้เกิดระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การสร้าง

วัฒนธรรม ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Culture) และกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยเพื่อ

สร้างเทคโนโลยีและ นวัตกรรมให้สามารถไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

7. พัฒนาระบบการสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เพ่ือส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมการวิจัยสู่สาธารณชนให้เกิดการ นาไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์  

 

จับตาเรื่องเด่น 
เรื่อง สุรีกานต์  โตไทยะ 
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กลยุทธ์การวิจัย (Research Strategies) 

กลยุทธ์ท่ี 1 สรรหา คัดเลือก และคงไว้ซึ่งนักวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง และธารง

ไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมทางการวิจัย  

กลยุทธ์ท่ี 2 มีระบบบริหารจัดการและระบบประเมินผลงานวิจัย ระบบสนับสนุนสิ่งเอื้ออานวยต่อ

งานวิจัยทุกประเภทโดยเฉพาะสหวิทยาการ  

กลยุทธ์ท่ี 3 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่า เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน  

กลยุทธ์ท่ี 4 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยท่ีมีความร่วมมือกับต่างประเทศ  

Research Newsletter จับตาเรื่องเด่น 
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จับตาเรื่องเด่น 
เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

JPR2R 

Volume 3 (2016) 

Publication Date (On Web):  22 AUG, 2016 

หลากหลายเรื่องราวในเล่ม เช่น 

 ระยะเวลาที่มีผลต่อความคงตัวของสารเรืองแสงในการย้อมเซลล์ที่ถูกตรึง 

เพื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิค flow cytometry 

โดย คุณสิรภพ วงษ์เนียม 

 ภาวะโภชนาการและปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารของผู้ป่ วยระยะสุดท้าย 

ที่มารับบริการคลินิกดูแลและบรรเทาอาการ 

สุมนทิพย์ นาควิจิตร, กิติพล นาควิโรจน์, พรพิมล โอเจริญ และ โดย คุณศศิปรียากานต์ มิ่งวงศ์ 

 การส ารวจความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

โดย คณุสายสุนีย์ เบ็ญจโภค ี

อ่านทั้งหมดได้ที่ :  http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r/volume3_2016.html 

วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (JPR2R ) เป็นวารสารส าหรับ

เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎี 

ตลอดจนการแนวปฏิบัติใหม่ๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนา

งานประจ าสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรส าหรับเผยแพร่ผลงาน

วิชาการสู่สังคม 

วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Journal of Professional 

Routine to Research) ตระหนักถึงการควบคุม และบริหารจัดการ

คุณภาพที่ดีตามมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีการควบคุมคุณภาพของ

บทความ (Journal Quality Evaluation) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer 

reviewer) เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินบทความ

ก่อนรับรองให้เผยแพร่ โดยเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal) 

http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r/volume3_2016.html
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อาหารสมอง 
เร่ือง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
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เกณฑ์คุณภาพวารสารในฐานข้อมูล EMERGING SOURCES CITATION INDEX 

(ข้อมูลจาก http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/) 

1. Basic publishing standards 
- Peer Review วารสารมีการประเมนิคุณภาพจากผู้ทรง

ภายนอก  
- Ethical Publishing Practices วารสารมีการด าเนนิการบน

พ้ืนฐานของจริยธรรมของการตีพิมพ์เชน่ไมค่วรมี self-citation หรือ 
plagiarism  

- Publishing Format print or electronic formats (XML, 
PDF)  

2. Editorial content  
- International Editorial Conventions มผีู้เขียน กอง

บรรณาธิการ ทีป่รึกษา ที่เปน็นานาชาติ 

3. International focus  
- Timeliness การออกตามก าหนดเวลาทีร่ะบไุว ้
 - Full Text English หรือ มีบทคดัย่อ ชื่อเรื่อง ค าส าคญั และ บรรณานกุรมภาษาอังกฤษ   
 - Recommendation for coverage by Web of Science users. 
4. Citation Analysis 
- วารสารมีเนื้อหาเปน็ที่นา่สนใจในวงวิชาการ 
- Cited references must be in the Roman alphabet. 
- Cited reference รายการผลงานทางวิชาการทีป่รากฏอยู่ในบรรณานุกรม 
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(ข้อมูลจาก http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/) 

รูปแบบเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ Thomson Reuter 

Journal title 

Year of publication 

Volume and/or issue number (if applicable) 
Article title 

All article identifiers, including page number, article number, DOI and PII 
Authors names and addresses 

A complete table of contents for each issue that includes the page or article number for each 
article (unless the journal is being published as single articles) 
Follow these guidelines for article identifiers in both source articles and in citations; this helps 
ensure their proper use by those referencing the article: 
Each article must be assigned a unique article number or include continuous pagination 
(whichever numbering scheme is being used). If the same article numbers are repeated in each 
issue within a volume, ambiguities will result when citing the original article 

If your journal has page numbers and article numbers, list them separately and not merged to-
gether (for example: Art. #23, pp. 6-10 and not 23.6-23.10) 
Include a DOI. The article number should not be the DOI 
Instruct authors to include the following information when citing your  
e-journal: 
Journal title (use one standard abbreviation for your journal; avoid acronyms that may be con-
fused with other titles) 
Volume number (if applicable) 
Issue number (if applicable; within parenthesis) 
Page number and/or article number (clearly identifying the article number as such) 
Year of publication 

5. วารสารมีการจัดรูปแบบเป็นไปตามข้อก าหนดของ Thomson Reuter ดังนี้ 



จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ | 13 

 

Research Newsletter 

เรื่อง  สุรีกานต์  โตไทยะ  
เรื่องนีต้้องขยาย 

วันคลา้ยวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental  Education 
and Research Project) ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2516 
โดยมีที่ท าการชั่วคราวที่อาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช หลังจาก
นั้นโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณเริ่มต้นจากมูลนิธิฟอร์ด 
โครงการฯ ได้ย้ายไปเช่าโรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง 
(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงแรมปริ๊นเซส) เพ่ือเปิดการเรียนการสอนใน
ระดับมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม  
ใน ปี พ.ศ.2521 โครงการฯ ได้พัฒนาเป็น คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ (Faculty of  Environment and Resource 
Studies) โดยมีสถานที่ของตนเอง ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ณ ศาลายา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นมา 

คณะ ฯ ได้ให้บริการด้านการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และ
การบริการวิชาการ ทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ และ
ในปีการศึกษา 2546 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
จนถึงปริญญาเอกมาจนถึงปัจจุบัน 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

The 2nd Environment and Natural Resources International Conference  

(ENRIC 2016) 

Interdisciplinary Approaches to Save Future Earth Environment  

16-17 November, 2016 Thailand 

Isabelle Louis, 

Ph.D. 
Regional Director and 
Representative for Asia 
and the Pacific a.i. 

United Nations Environ-

ment Programme 

Regional Office for Asia 

and the Pacific (ROAP) 

United Nations Building, 

2nd Floor, Block A 

Bangkok 10200, Thailand 

Email: isabelle.louis@unep.org 

Tel: +662 2881604 

Fax: +662 2803829 

Isabelle Louis has more than 25 years of global, Asia Pa-

cific regional and national level experience in sustainable 

development and natural resource management as well 

as in office operations, programme management and mul-

tidisciplinary team management. 
Isabelle was at the end of March 2016 appointed Director 

ad interim (a.i.) of the United Nations Environment Pro-

gramme (UNEP) Regional Office for Asia and the Pacific 

(UNEP ROAP) located in Bangkok. Prior to this appoint-

ment, Isabelle had been Deputy Regional Director at 

UNEP ROAP since September 2014. She coordinates the 

UNEP work programme in the region pursuant to the or-

ganization's mandate to support the UN Member States in 

the region on issues related to the environment, including 

climate change, environmental governance, and ecosys-

tems management. She facilitates UNEP's strategic part-

nerships in the region and supervises UNEP's presences 

in China , India and the Pacific. 

Key Note speaker  

Ms. Aban 

Marker 

Kabraji 
IUCN Asia Re-
gional Direc-
tor 

Ms. Kabraji 

provides stra-

tegic leader-

ship for IUCN's 

work in Asia 

region. This 

includes oversight of 11 country offices with 275 

staff and some 70 environmental initiatives. Ms. 

Kabraji has been with IUCN since 1988 when 

she joined the Pakistan office as Country Rep-

resentative. Since then she has amassed exten-

sive experience negotiating with governments, 

IUCN members and partners to support imple-

mentation of major global conventions such as 

Convention on Biological Diversity, Ramsar and 

CITES. 
Ms. Kabraji co-chairs the IUCN-UNDP regional 

initiative Mangroves for the Future (MFF) and is 

the newly nominated Chair of TRAFFIC, a wild-

life trade monitoring network. She also co-

chaired the advisory committee for Ecosystems 

for Life, a Bangladesh-India water dialogue pro-

gramme.  

http://www.enricth.com/
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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 
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