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เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ ต้ังแต่ที่เราได้
พบกันฉบับแรกมาจนถึงฉบับน้ีเป็นจุลสารงานวิจัยและ
บริการวิชาการปีที่ 4 ฉบับที่ 1 แล้วค่ะ ตลอดระยะเวลา 
3 ปีที่ผ่ านมา  งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้พยายามเสาะ
แสวงหาข่าวสารและนานาสาระด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการต่างๆ ที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ติดตามอ่านกัน
ตลอดมา และขอสัญญาว่าจะพยายามเสาะแสวงหา
ข่าวสารและเรื่องราวดีๆ มาให้ทุกท่านได้ติดตามกัน
ต่อไปค่ะ อย่างในฉบับน้ีนอกจากจะมีข่าวสารทุนวิจัยมา
บอกกล่าวกันแล้ว ในจับตาเร่ืองเด่น (I get focus) มี
เรื่องราวเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพวารสารกับข้อ
ควรพิจารณาการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ 
Open Access มาให้ได้อ่านกัน และในคอลัมน์อาหาร
สมองก็มีเรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ DOI Thailand ตอนท่ี 
3 มาให้ได้ติดตามอ่านกันต่อ ติดตามได้ในฉบับค่ะ 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 

           Sirinapat  
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บทความในวารสารวิชาการ 
Open Access 



 

รอบรั้ว 

งาน 

วิจัย เรื่อง นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ  
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 เม่ือวันศุกร์ที่  18 กันยายน 2558 เวลา 
13.00 -15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ 
ไชยรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนาเร่ือง 
เร่ือง “การพัฒนาโจทย์การวิจัย จาก งานวิจัยใกล้
บ้าน”  โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหลายส่วนงาน ศ.ดร.
สมพนธ์  วรรณวิมลรักษ์   คณะเทคนิคการแพทย์ 
ม.มหิดล, ผศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา คณะสังคม 
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล, ผศ.ดร.นายสัตว 
แพทย์วิทวัช วิริยะรัตน์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ม.มหิดล, ดร.พลภัทร  พฤกษานานนท์ ที่ปรึกษา
เทคโนโลยีวัสดุวิทยาศาสตร์ Clean ozone Traffic 
(Thailand) และ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบล  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ณ ห้องประชุมเทพพนม
เมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
ม.มหิดล  

 เม่ือวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 
10.00-11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ 
พัฒนเกียรติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ
บรรยายเร่ือง เร่ือง “การสร้างผลงานตํารา กับ
เส้นทางผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม” โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจํานงค์ (ผู้ได้รับ
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่ง
ตํารา เร่ือง วงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศ
ไทย (Tree-Ring and Applications in Thai-
land)  ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

รอบร้ัวงานวิจัย ผลงานที่น่าสนใจของงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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ฝ่ายอตุสาหกรรม 
“การรับข้อเสนอโครงการ” 

เรื่อง “การวิจัยเพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง”  
ประจําปีงบประมาณ 2559 

ระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ :  
1 ตุลาคม 2558 –15 พฤศจิกายน 2558 
 
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตาม
แบบเสนอโครงการวิจัยของฝ่ายอุตสาหกรรม    และจัดส่งข้อเสนอโครงการพร้อม
จดหมายนําส่งไปยัง 
  ฝ่ายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) 

ช้ัน 14 อาคาร เอส เอ็ม  ทาวเวอร์     

เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน   

แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ10400  

 

หรือ ติดต่องานวิจัยและบริการวิชาการ  http://www.trf.or.th/index.php?
otion=com_content&view=article&id=8222:2559&
catid=231&Itemid=289 
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เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพวารสาร กับ ข้อควรพิจารณาการตีพิมพ์

 ในยุคสมัยของไอที ดิจิตอล ออนไลน์ รูปแบบ
การส่ือสารมิได้ถูกจํากัดเพียงแค่การถ่ายทอดความคิดลงบน
กระดาษเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ถูก
นํามาใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารที่รวดเร็วของสังคมยุคออนไลน์ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยก็
เช่นเดียวกันที่มิ ไ ด้ถูกจํากัดขอบเขตแค่ เพียงการตีพิมพ์
บทความในลักษณะของการรวมแผ่นกระดาษเป็นรูปเล่ม ส่ง
ต่อกระจายผ่านองค์ความรู้เหมือนเช่นในยุคอดีต ก่อเกิด
สารสนเทศเพ่ือการิจัยในยุค Open Access 

 Open Access หมายถึง เอกสารวิชาการแบบ
ดิจิทัล มีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้แบบเสรีและฟรี 
โดยไม่มีข้อจํากัด  ทั้งน้ีในวงวิชาการมีข้อสังเกตถึงคุณภาพของ
วารสาร Open Access (OA) ของหลายสํานักพิมพ์  และยัง
ไม่ได้ข้อสรุปว่าวารสารใดท่ีนักวิจัยควรส่งผลงานไปตีพิมพ์  ใน
อดีตนักวิจัยตีพิมพ์ผลงานจากความรู้ที่ได้จากสิ่งรอบตัว จน
เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า แต่ในปัจจุบันผลงานตีพิมพ์
รวมถึงตัววารสารเองผลิตออกมาได้ง่าย แทนที่จะเน้นองค์
ความรู้จากงานวิจัย ซึ่งที่ผ่านมาการตีพิมพ์ผลงานได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดรอบคอบ ทําให้งานที่ได้รับ
การตีพิมพ์แล้วมีความน่าเช่ือถือในระดับหน่ึง แต่การปรากฏ
ขึ้นของ OA ทําให้เกิดคําถามว่าผลงานที่ตีพิมพ์น้ีดีหรือไม่ดี จะ
สามารถเช่ือถือได้หรือไม่  
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การตรวจสอบคณุภาพวารสาร กบั  
ขอควรพจิารณาการตีพิมพบทความ 

ในวารสารวชิาการ Open Access 
 ประเด็นการพิจารณาวารสารวิชาการ 

1. สํานักพิมพ์วารสารวิชาการที่ดี ต้องมีจรรยาบรรณ และ
ผลิตวารสารที่มีคุณภาพ 

2. ปัจจุบันวารสารส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปแบบจาก Print มา
เป็น E-journals 

3. รูปแบบทางธุรกิจของสํานักพิมพ์วารสาร E-journals  
มี ทั้ ง  Subscription based model แ ล ะ  Open  
Access (OA) model 

4. สํานักพิมพ์วารสาร Open Access (OA) model มีทั้ง
แบบ Author-side Payment และ no-fee 

5. สํานักพิมพ์วารสาร Open Access (OA) แบบ Author
-side Payment บางแห่งไม่มีจรรยาบรรณ และผลิต
วารสารที่ไม่มีคุณภาพ 

 วิธีการจัดอันดับและประเมินคุณภาพวารสาร 

1. ดัชนี Impact Factor และค่า journal quartile (Q) 
จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR) และ
ฐานข้อมูล Web of Science ของบริษัท Thomson 

2. ดัชนี SJR, IPP, SNIP และค่า journal quartile (Q) 
จากฐานข้อมูล SCImago Journal & Country Rank 
(SJR) และฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier 
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 ฉบับนี้ขอนําเสนอข้อมูลทุนจาก 
รัฐบาลเยอรมัน (DAAD) ซ่ึงกําลังเปิดรับสมัครจนถึง
ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ   DAAD Programs for 
Thailand  
(http://www.daad.or.th/en/19654/index.html)    
 สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ สุกัญญา (ตุ้ม)  
Email: sukanya.ser@mahidol.ac.th,  
          ssereenonchai@gmail.com    
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Program Details Eligibility Application 

Due 

Re-invitation Program for Former Scholarship  

Holders 

 Research and working projects at state or state-

recognised institutions of higher education or non

-university research institutes in Germany. 

 Working stays at an institution in business, admin-

istration, culture or media for former scholarship 

holders who work outside the science sector. 

 A research or working visit can also take place at 

several host institutions. 

 Funding may only be claimed once within three 

years. 

 Duration of funding: one to three months. 

 Former holders of DAAD  

research grants or study  

scholarships, who were funded 

for a period of over six months 

 Former East German scholar-

ship holders who studied for 

at least one year in Germany 

  

More details:  

http://www.daad.or.th/en/20732/

index.html 

30 November 

2015 

Research Stays for University Academics and  

Scientists (1-3 months) 

 Research stays at state or state-recognised institu-

tions of higher education or a non-

university research institutes in Germany. A re-

search stay can also take place at several host 

institutions. 

 Funding may only be claimed once within three 

years. 

 Duration of funding: one to three months. 

 University teachers and estab-

lished academics and scientists 

who have usually completed a 

doctoral  

degree and work at a universi-

ty or research institute in their 

home country. 

  

More details:  
http://www.daad.or.th/en/28406/
index.html 

 

30 November 
2015 
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 ศ.คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดมีหาวิทยาลัย 
มหิดลเป็นประธานการแถลงข่าวประกาศผลรางวัลมหาวทิยาลัย 
มหิดล ประจําปีการศึกษา 2557 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) โดยมีรองอธิการบดี คณบดี แขกผู้มี
เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลในโอกาสนี้ ในปนีี้มี
ผู้ได้รับรางวัลจาํนวน 8 ท่าน ดงันี ้

 1. รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเปน็ครู มีผู้ได้รับ
รางวัล จํานวน 2 ราย ได้แก ่

- รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท ์ภาควิชา
สุขวิทยาเขตร้อนเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

- รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิพัฒน ์ เจียรกุล ภาควิชา
อายุรศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

 2.รางวัลมหาวทิยาลยัมหิดลสาขาการวิจัยมีผู้ได้รับรางวัล
จํานวน 2 ราย ได้แก่ 

- ศาสตราจารย์ ดร. แพทยห์ญิง ศศิธร ผู้กฤตยาคาม ี ภาควิชา
อายุรศาสตรเ์ขตร้อน คณะ เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหิดล 
จากผลงานการวิจัย เรื่อง “ยา “เคเออี ๖๐๙” กลุ่มอนุพันธส์ไปโร
อินโดลอนชนิดใหม่ มีฤทธิฆ์่าเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมและ
ไวแวกซ์” 

- รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชยั สิริพันธว์ราภรณ์ ภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการ วิจยัเรื่อง 
“การสร้างโปรแกรมแปลความหมายข้อมูลแมกนิโตเทลลูรกิซ์ แบบ
สามมิติ (Three-Dimensional Magnetotelluric Inversion)” 

 3.รางวัลมหาวทิยาลยัมหิดลสาขาการประดิษฐ์ ผู้ได้รับ
รางวัล ได้แก ่ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทศัน์ สุขรุ่ง หน่วยเครื่องมือ พิเศษเพื่อ
การวิจยั สถานส่งเสริมการวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการประดษิฐ ์ เรื่อง “ชีวภัณฑ์
สําหรับวินิจฉัย ประเมินสภาวะ และรักษาโรคภูมิแพ้”  

 4.รางวัลมหาวทิยาลยัมหิดลสาขาการแต่งตํารา มีผู้ได้รับ
รางวัล จํานวน 2 ราย ได้แก ่

- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออรโ์ธปิดิคส์และกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ผลงานการแต่งตํารา เรื่อง “เนื้อ
งอกกระดกูและเนื้อเยื่อออ่น (Bone and Soft-Tissue Tumors)” 

- รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจํานงค์ คณะส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จาก ผลงานการแตง่ ตํารา 
เรื่อง “วงปีไมแ้ละการประยุกต์ในประเทศไทย (Tree-Ring and 
Application in Thailand)” 

 5.รางวัลมหาวทิยาลยัมหิดลสาขาการบริการ ผู้ได้รับ
รางวัล ได้แก ่

- นางพรพิมล อดัมส์ สํานักงานบรกิารการวิจัย คณะเวชศาสตร์ 
เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหดิล 

 ทั้งนี้ผู้ไดร้ับรางวัลทุกท่านจะเขา้รับพระราชทานรางวัลจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพธิีพระราช 
ทานปริญญาบัตรของมหาวทิยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 
2557 ในวันจันทร์ที ่ 7 กนัยายน 2558 ณ หอประชุมมหิดลสิทธา
คาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.นาฎสุดา ภูมิจํานงค์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล จากผลงานแต่ง
ตํารา เรือ่ง “วงปีไม้และการประยุกตใ์นประเทศไทย (Tree-Ring and Application in Thailand)” ซึง่การแปรปรวนของ
สภาพแวดล้อมในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน  วงปีไม้เป็นเครื่องมอืในการอธิบายส่ิงที่เกิดขึน้ เนื้อหาของตําราประกอบดว้ย 
เรื่อง “ประวตักิารพัฒนาศาสตร์วงปีไม้”, “สภาพอากาศ และ ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ”, “การเจริญเติบโตของต้นไม้และ
โครงสร้างของเนื้อไม้”, “หลักการที่สําคัญ กระบวนการการศึกษาโปรแกรมและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวงปีไม”้,“ไมสั้ก 
วงปีไม้สัก สภาพอากาศปัจจบุันและในอดีตของประเทศไทย” ,“ไม้สน วงปีไม้สน สภาพอากาศปัจจุบันและในอดีตของ
ประเทศไทย”, “วงปีไม้สักกับโบราณคดใีนประเทศไทย”ฯลฯ ซึ่งทําให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ขนาดของวง
เจริญเติบโตของต้นไม้มาอธิบายส่ิงแวดล้อม และประยุกต์ใชก้บัศาสตร์ทางด้านต่างๆได้เป็นอย่างด ี

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสดุา ภูมิจํานงค ์ 
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตํารา  

เรื่อง วงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศไทย  

Tree-Ring and Application in Thailand) และ 
เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพิธพีระราช 

ทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที ่7 กันยายน 2558 ณ หอประชุม
มหิดลสทิธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 



  

 

อาหาร 

สมอง 
ดีโอไอ-ไทยแลนด์ DOI Thailand 
ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 ดีโอไอ-ไทยแลนด์  
DOI Thailand 
ตอนที่ 3 การสบืคนรหัส DOI  

เว็บไซต์ http://www.doi.org 

ในตอนที่ 3 การสืบค้นรหัส DOI ที ่
วช.ดําเนินการออกรหัสแล้วเสรจ็ หรือ
การ Resolve DOI นั้น นักวิจัย
สามารถนํารหัส DOI ไปใช้ประโยชน์
จากเว็บไซต์ 3 แห่ง ดงันี้ เว็บไซต์ 
http://www.doi.org เว็บไซต์ 
http://www.datacite.org เว็บไซต์ 
http://www.doi.nect.go.th 

 

 

 

 เว็บไซต์ http://www.doi.org มีหน้าจอเวบ็ไซต์
ดังภาพ ที่หน้าหลักมาที่หวัข้อ Resolve a DOI Name 
โดยกรอกรหัส DOI ในช่องว่าง แล้วกด SUBMIT  กรณีนี้
สามารถสืบค้นโดยใชร้หัส DOI ซึ่งนักวจิัยต้องทราบรหสั 
DOI  โดยการ Resolve DOI จะ Resolve มาทีห่น้า
เว็บไซต์ DOI วช. โดยแสดงผลของระบบ NRCT’s Local 
Handel System ที่ได้มาตรฐานสากลในการแลกเปล่ียน 

ข้อมูลที่มรีายการเลข DOI ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แตง่ สํานักพิมพ ์
ปีที่พิมพ์ คําสําคัญและมีไฟล์ดิจิทัลให้ดาวน์โหลด 

 

 

เว็บไซต์  

http://www.datacite.org  

    8      จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ      



เว็บไซต์  

http://www.doi.nrct.go.th 

สามารถ Resolve DOI จาก 2 ส่วน ได้แก ่

1. DOI Resolver โดยกรอกรหัส DOI ลงในช่องว่าง แล้ว
กด SUBMIT 

2. Metadata Search โดยกรอกข้อมูลเมทาดาทา เช่น ผู้
สร้างสรรค์ผลงาน (Creator) คําสําคัญ (Keyword) 
เป็นต้น ลงในช่องว่างแล้วกด Search 

DataCite ได้พัฒนาการสืบค้นข้อมูลด้วยเมทาดาทา มี
ส่วนการสืบค้นโดยใช้คําค้น เมื่อทดลองป้อนคําค้นด้วย
ภาษาไทยจะพบข้อมูลที่เป็นผลงานวิจัยและวทิยานิพนธท์ี่
เป็นผลงานประเทศไทยหลายรายการ เนื่องจาก วช. 
ดําเนินการออกรหัส DOI ให้กับเอกสารดิจทิัลประเภท
รายงานวิจัย  วิทยานพินธแ์ละบทความวารสาร ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

 

 

 

 

  

 การ Resolve DOI จากเว็บไซต์ http://
www.doi.nrct.go.th ที่เมนู Resolve DOI   

 

 กรณีน้ีสามารถ Search โดยใช้รหัส DOI เท่าน้ัน 
ผู้ค้นจะต้องทราบรหัส DOI แล้วนํามากรอก นอกจากน้ีที่
เมนู DOI List ยังให้รายละเอียดข้อมูล ได้แก่ รหสั DOI 
วันที่ออกเลข ข้อมูล Last Update และจํานวนเลข DOI 
ทั้งหมดที่ออกโดย วช. ต้ังแต่เวลาปัจจุบันย้อนหลังถึง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (วันแรกที่ วช. เริ่มออกรหัส 
DOI ) ทั้งน้ีรหัส DOI เลขล่าสุดที่ออกจะปรากฏอยู่ใน
รายการลําดับที่ 1 ดังภาพ 

  

เอกสารอ้างอิง : ศูนย์สารสนเทศการวิจยั สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.ดีโอไอ-ไทยแลนด์.พิมพ์ครั้ง
ที่1.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;2558   
ISBN 978-974-326-624-9 
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มหิดลวิชาการ 

 

เกร็ด 

ความรู ้

“มหดิลวชิาการ เปิดบา้นมหดิล ประจาํปี 2558”  

ระหวา่งวนัที ่6-7 พฤศจกิายน 2558  

โดยคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์รว่มจดัในหวัขอ้  

“คณะสิ่งแวดลอมฯ ชวนคิด ลดมลพษิ ลดการใชพลังงาน”  

พื้นทีจ่ัดกจิกรรม  
ณ อาคารส่ิงแวดลอมพัฒนดล 
คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  



จัดทําโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ปรึกษา  —-  รศ.ดร.สุระ พฒันเกียรต ิ
บรรณาธิการ —- นางศิรินพัชร  จามรดสิุต 

กองบรรณาธิการ 
ดร.สุกัญญา  เสรีนนท์ชัย 
นางสาวสุรีกานต์ โตไทยะ 

นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
นายยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

นางสาววิลินธร  ชูโต 
  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน—ธันวาคม 2558 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ต่อ 2115  หรือ sureekarn.tot@mahidol.ac.th 


