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จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ   
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   

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

เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 

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

“วันน้้าโลก” หรือ “World Day for Water” ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เนื่องจากองค์การ
สหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ าที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน และอาจก่อให้เกิดปัญหาการ
แย่งชิงน้้าขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของ
ทุกปีเป็น “วันน้้าโลก” หรือ “World Day for Water” 

เพ่ือระลึกถึงความส้าคัญของน้้า ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ของสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่อง
การอนุรักษ์น้้า และการพัฒนาแหล่งน้้า ในฉบับนี้เราจึงมาให้ความส้าคัญกับวันนี้กัน
หน่อยนะคะในคอลัมน์เรื่องนี้ต้องขยาย ตามด้วยคอลัมน์อาหารสมองกับ 10 วิธีการใช้
น้้าอย่างรู้คุณค่า ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่  27 ในหัวข้อ 
“นวัตกรรมน้าไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง” สุดท้ายคณาจารย์ , นักวิจัย , เจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการโครงการวิจัยทุกท่าน อย่าลืมไปลงทะเบียน
นักวิจัยในระบบ NRMS เพ่ือที่จะสามารถขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัย
จาก คอบช. ตลอดจนแหล่งทุนระดับประเทศอ่ืนๆ ได้ นะคะ 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/newsletter.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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Research Talk 

เร่ือง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
รอบรั้วงานวิจัย Research Newsletter 

International Training Course on  

“Waste Management and 

Wastewater Treatment for        

Sustainability”  

Faculty of Environment and         

Resource Studies,  

Mahidol University  

Duration 15 – 27 February 2016  

Participants from Department of 

Housing and Urban Planning,  

Lao PDR  

เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.  

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล (คณบดี)  

กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ Research Talk ครั้งที่ 3/2559  

เรื่อง “Making Environmental Education Globally , 

Locally & Spiritually Connected”  

โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Chris Myers   

จาก Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ และ   

คุณวิเศษ บ้ารุงวงศ์  จากธนาคารจิตอาสา      

ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร. พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2   

(ห้องประชุมครึ่งวงกลม – 4228) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล   

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา  
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ทุนในประเทศ 

Research Newsletter 

เร่ือง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

ทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบาย เป้าหมายรัฐบาล

และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ท่ีมีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการ ที่มี

เป้าหมายท่ีชัดเจน ผลการจิจัยส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสูง เกิดงานวิจัย

แบบบูรณาการสหสาขาวิชา และเป็นการสร้างงานวิจัยท่ีน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นอย่างแท้จริง กลุ่มละไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท (รวมงบบริหารและงบวิจัย)   

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1484/.aspx#.VsLbdvmLSM8 

โครงการวิจัยท้าทายไทย 

1. Fluke Free Thailand 

2. Active and Productive Aging 

3. ปัญหาการจราจรในกรุงเทพ 

โครงการวิจัยตอบสนองนโยบาย เป้าหมายรัฐบาล 

1. ครัวไทยสู่ตลาดโลก 

2. พลังงานทดแทน 

3. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย 

1. มีสัญชาติไทย มีถิ่นพ้านักถาวรในประเทศไทย 

2. ส้าเร้จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง 

3. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์วิจัย และเชี่ยวชาญในกลุ่มเรื่องที่ก้าหนด 

4. มีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี 

5. ต้องไม่เป็นผู้ติดค้างงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ 

http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1484/.aspx#.VsLbdvmLSM8C:/Users/Administrator/Documents/Aiseesoft Studio
http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1484/.aspx#.VsLbdvmLSM8
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Research Newsletter 

ทุนต่างประเทศ 
เร่ือง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

ทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

The Asia Foundation promotes the active engagement of civil society, government, private sector, and other relevant 

stakeholders to advance progressive change on major environmental challenges. We work in three areas: 

 Disaster risk management and climate change adaptation 

 Climate change mitigation and green growth 

 Natural resources management 
Recognizing the integrated nature of environmental challenges, our Environment work intersects with other Founda-

tion program areas including governance and law, economic development, and women's empowerment. 

Read More : http://asiafoundation.org/program/overview/environment 

The Foundation employs a systemic approach to 

environmental issues, informed by a deep       

understanding of the political, social, and eco-

nomic dynamics that shape governance reform. 

We work across sectors and boundaries, with 

unique capacities in multi-stakeholder engage-

ment; public participation, transparency and 

accountability; and transboundary cooperation. 
The Foundation's long-standing presence and 

networks throughout the Asia-Pacific region and 

in the U.S. enable collaboration and                 

coordination with a wide range of local and    

international interests affected by complex     

environmental issues. Our reputation and      

capacity as an effective neutral convener,     

moreover, allows us to play a critical role in 

building consensus and developing stakeholder-

driven solutions. 

 

Contact 
For  questions about In Asia, or for our cross-
post and re-use policy, please send an email 
to editor.inasia@asiafoundation.org. 

The Asia Foundation 

465 California St., 9th Floor 

San Francisco, CA 94104 

Mailing Address: 

PO Box 193223 

San Francisco, CA 94119-3223 

http://asiafoundation.org/program/overview/environment
mailto:editor.inasia@asiafoundation.org
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Academic services 

ระยะเวลารับสมัคร :20 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559 
ระยะเวลาเข้าค่าย : 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2559 
ประกาศผลการคัดเลือก : 14 มีนาคม 2559 

 
จ้านวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ: 100 คน 
ดาวโหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดอ่ืนๆ อ่านเพิ่มเติมได้
ที่เว็บไซต์ 
http://www.en.mahidol.ac.th/scg  

 

กิจกรรมค่ายจัด ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล             

จ. นครปฐม  

SCG Sci-Camp 

รับสมัครนักเรียน ม.2 เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน 
SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27 

คุณสมบัติ : นักเรียนที่ก้าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 3.00 

วิธีการสมัคร: เขียนเรียงความ 1 หน้า A4 หรือ ท้าคลิปวิดิ
โอความยาวประมาณ 1 นาที ในหัวข้อ นวัตกรรมน าไทย 
รวมใจสู้ภัยแล้ง ด้วยตนเอง ห้ามลอกเลียนแบบหรือก๊อปปี้
จากที่ใด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที 

 

นักเรียนที่เข้าค่ายจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับ 

การพัฒนาคุณภาพดิน การใช้ดินอย่างคุ้มค่า          

เพื่อน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  การท้างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม , การศึกษาดูงานนอกสถานที่  

 

Research Newsletter 

เร่ือง วิลินธร  ชูโต 
จับตาเรื่องเด่น 

http://www.en.mahidol.ac.th/scg
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จับตาเรื่องเด่น 
Research Newsletter 

เร่ือง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
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เร่ือง สุรีกานต์  โตไทยะ  

Research Newsletter 

10 วิธีใชน้้ าอย่างรู้คุณค่า  
ข้อมูล "10 วิธีประหยัดน้้า น่าสนใจ”  นอกจากจะประหยัดน้้าแล้ว ยังประหยัดเงนิอีกด้วย 

1. อาบน้ า การอาบน้้าด้วยฝักบวัจะท้าให้สิน้เปลืองน้า้น้อยทีสุ่ด ถ้ารูฝักบัวยิ่งเล็กก็จะยิ่งช่วย

ประหยัดน้า้ได้มากข้ึน ที่สา้คัญไม่ควรเปิดน้้าทิ้งไว้ในขณะถูสบู่ ส่วนการอาบน้า้ด้วยอ่างน้้าจะใช้

น้้าถึงคร้ังละ 110 ลิตร แต่ถ้าอาบด้วยฝักบวัจะใชน้้้าเพียงไม่เกิน 20 ลิตรเท่านั้น 

2. แปรงฟัน การแปรงฟันและลา้งแปรงแตล่ะคร้ัง ควรใช้แก้วหรือขันรองน้้า ซึ่งใช้น้า้แค่ 1-2 

แก้วก็เพียงพอ และไม่ควรเปิดก๊อกทิ้งไว้ขณะแปรงฟนั หรือล้างแปรงจากก๊อกโดยตรง เพราะจะ

ท้าให้ต้องสูญเสียน้า้ถึง 9 ลิตรตอ่นาที 

3. โกนหนวด เมื่อโกนหนวดเสร็จแล้ว ให้ใช้กระดาษชา้ระเช็ดฟองครีมออกคร้ังหนึ่งก่อน จากนั้น

ใช้แก้วรองน้้าจากก๊อกมาช้าระลา้งให้สะอาดอีกคร้ัง และลา้งมีดโกนโดยการจุ่มน้้าล้างในแก้วหรือ

ขัน จะช่วยให้สิ้นเปลืองน้้าน้อยกว่าการล้างจากก๊อกโดยตรง 

4. ห้องสุขา โถส้วมแบบตักน้้าราดจะสิน้เปลืองน้้าน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่าทีเดียว ดงันัน้ 

หากมีความจ้าเปน็ต้องใช้ชักโครก ก็ควรติดตั้งโถปัสสาวะและโถอุจจาระแยกจากกัน 

5. ล้างอาหาร ผัก ผลไม้ ควรรองน้้าใส่ภาชนะเท่าที่จา้เปน็ในการล้างแตล่ะคร้ัง แทนทารเปิด

ก๊อกล้างโดยตรง  

6. ล้างจานชามและภาชนะต่างๆ ควรรวบรวมให้มีปริมาณมากพอ แล้วใช้กระดาษชา้ระเช็ดคราบสกปรกออกครั้งหนึ่งก่อน จากนั้น

ค่อยล้างพร้อมกันในอ่าง จะท้าให้สิ้นเปลืองน้า้น้อยและยังใช้เวลล้างน้อยลงด้วย  

7. เช็ดถูพื้น ควรใช้ภาชนะรองน้้าซักลา้งอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะน้าไปเช็ดถูพืน้ เพราะจะชว่ยให้สิ้นเปลืองน้า้น้อยกว่าการใช้สาย

ยางฉีดทา้ความสะอาดพืน้โดยตรง 

8. ซักผ้า ถ้าซักด้วยมือ ควรแช่ผ้าไว้กับน้า้ผงซักฟอกระยะหนึง่ก่อนท้าการซัก จะช่วยให้คราบสกปรกหลุดออกง่ายขึ้น ขณะซกัก็ไม่ควร

ให้น้้าไหลลน้ภาชนะตลอดเวลา เพราะจะทา้ให้สิ้นเปลืองน้้ามากถึง 9 ลิตรต่อนาที น้้าสดุท้ายของการซักยังสามารถน้าไปใช้เช็ดถูบ้าน

หรือจะน้าไปใช้รดน้า้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้ 

9. รดน้ าต้นไม้ ทางที่ดีควรใช้กระป๋องฝักบัวรดน้้า และควรลดน้้าตน้ไม้ในช่วงเชา้และเย็นก็

เพียงพอแล้ว 

10. ล้างรถ ควรใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุน่ออกครั้งหนึ่งก่อน จากนั้นรองน้้าใส่ถังแลว้นา้มาเช็ดล้างอีก

คร้ัง ไม่ควรใช้สายยางฉีดล้างโดยตรงเพราะจะทา้ให้สิ้นเปลืองน้า้ในปริมาณมาก และท้าให้รถผุ

เร็วขึ้นด้วย 
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก การประปานครหลวง 

อาหารสมอง 
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วันน้้าโลก มีจดุเริ่มตน้จากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อม 

และการพัฒนาแหง่สหประชาชาต ิที่เมอืงรโิอ เดอ จาเนโร 

ประเทศบราซิลในวนัที่ 22 มีนาคมปี 1992                    

ที่มีเนื้อหาส้าคัญโดยตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรน้า้ของ

มนุษย์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดกจิกรรมที่จะเปน็แผนแม่บทให้

ประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลกได้เฝา้ระวังทรัพยาการน้้าใน

ประเทศนัน้ ๆ และในวันนั้นเองสมัชชาทั่วไปแหง่

สหประชาชาติกไ็ดอ้อกประกาศ ให ้ วันที ่22 มีนาคม 

ของทุกปี เป็นวัน World Water Day หรือ วันน้ าโลก  

นโยบายการจัดการแหล่งน้ าอย่างย่ังยืน 

องค์การสหประชาชาติยังไดก้้าหนดนโยบายการจดัการ

แหลง่น้้าอยา่งยั่งยืน 5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การจดัการให้พื้นที่ทีม่ีความต้องการใช้น้้ามากทีแ่ตกต่างกนัได้มโีอกาสใชน้้้าอย่างเท่าเทียมกัน 

2. การอนุรักษแ์หล่งน้า้ โดยพัฒนาแหลง่น้้าให้สามารถนา้มาใช้ประโยชน์ได้ และไม่กอ่ให้เกิดมลภาวะตอ่แหล่งน้า้ 

3. การควบคุมดูแลการใช้น้า้จากแหล่งต้นน้้าใหเ้หมาะสม เพื่อไม่ให้เกดิผลกระทบตอ่คุณภาพและปริมาณการใช้น้้า

ของแหล่งปลายน้า้ 

4. การจดัการกับปัจจัยอื่นๆ โดยดแูลปัจจัยตา่งๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อแหลง่น้้า 

เร่ือง  ออมจิต  เขตเผชิญไชย 

22 มีนาคม วันน้ าโลก World Water Day 

เรื่องนีต้้องขยาย 
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เร่ือง ขวัญเรือน คิดประเสริฐ  

เนื้อหาโดยสังเขป    

             หนังสือเรื่องวงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศไทย Tree-Ring and Applications in Thailand แต่งโดยรอง

ศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจ านงค์  อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ให้

รายละเอียดของความส้าคัญในการศึกษา การใช้วงปีไม้บอกเล่าถึงการเวลาโดยใช้ศาสตร์วงปีไม้กับการศึกษาสภาพแวดล้อม 

และสภาพอากาศในอดีต ประวัติและพัฒนาการศาสตร์ของวงปีไม้ บิดาทางงานวิจัยด้านวงปีไม้ ประมาณปี ค.ศ. 1867-1962  

Andrew Ellicott Douglass เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนา กระตุ้นการศึกษาในศาสตร์วงปีไม้และการประยุกต์กับศาสตร์อ่ืนๆ ใน

หนังสือกล่าวถึง วงปีไม้สัก วงปีไม้สน สภาพอากาศและปรากฎการณ์ตามธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันโดยเฉพาะบริเวณแถบ

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้  การแปรปรวนของสภาพแวดล้อมในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน วงปีไม้เป็นเครื่องมือในการ

อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น เนื้อหาในต้ารามีทั้งหมด 10 บท  

หนังสือวงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศไทย มีให้บริการที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จ้านวน 3 เล่ม 

สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมได้ 2 เล่ม จัดเก็บเป็น Special collection LIEN-Institutional Repository ของห้องสมุด 

(หนังสือผลงานอาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)  จ้านวน 1 เล่ม ให้อ่านภายในห้องสมุดไม่สามารถยืมออก

ได้ หนังสือมีเลขเรียกหนังสือคือ QK477.2.A6 น461ว 2556  สนใจติดต่อห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ชั้น 2 อาคารพัฒนดล หยิบ/ยืม อ่านได้ตามความต้องการ  

หนังสือน่าอ่าน 

วงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศไทย Tree-Ring and Applications in Thailand 

เรื่องนีต้้องขยาย 

http://www.li.mahidol.ac.th/service/code.php
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เร่ือง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

การลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS  
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ให้ คณาจารย์ , นักวิจัย , เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ที่เก่ียวข้องด้าเนินการลงทะเบียน
นักวิจัยในระบบ NRMS เพ่ือที่จะสามารถท้าการขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัยจาก คอบช. ตลอดจนแหล่ง
ทุนระดับประเทศอ่ืน ๆ  ได ้    

ในการนี้ งานวิจัยและบริการวิชาการจึงขอความร่วมมือให้ท่านด้าเนินการ “ลงทะเบียนนักวิจัย” ในระบบดังกล่าว
ข้างต้น โดยลงทะเบียนได้ที่ : www.nrms.go.th  ท่านที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถ download คู่มือการใช้งานระบบ 
NRMS ได้ที่ >>>  http://www.nrms.go.th/Manual.aspx 

http://www.nrms.go.th
http://www.nrms.go.th/Manual.aspx


จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ | 13 

 

เร่ือง สุรีกานต์  โตไทยะ  

ข่าวประชาสัมพันธ ์

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 Re-
source 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. Thai-Impact Factor 2015 = 0.094 
Environment and Natural Resources Journal 
is now indexing by Asian Citation Index (ACI) 
and Directory of Open Access Journals 
(DOAJ) 

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

  Activities Dates 
  Call for abstracts opens 1 Feb – 30 Apr 2016 
  Submission deadline 30 Apr 2016 
  Notification of acceptance 31 May 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  

http://www.enricth.com/#
http://www.enricth.com/
http://www.enricth.com/
http://www.ennrjournal.com/
http://www.enricth.com/#
http://www.enricth.com/#
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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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