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เร่ือง ขอแจงรายชื่อวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ใหการยอมรับ  
เรียน คณบดี/ผูอํานวยการ/สถาบนั/สํานัก/วิทยาลัย/โครงการ/หัวหนาภาควิชา/ทุกสวนงาน 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดลมีเปาประสงคเชิงกลยุทธที่จะสรางศักยภาพในการแขงขันดาน

การวิจัยและความสามารถชีน้ําในดานการแพทย  วิทยาศาสตรสุขภาพ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดาน

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ดานการพัฒนาและการสงเสริมสุขภาวะแกคนและสังคม  ในเวทีระดับ 

ชาติและนานาชาติ แสดงถึงความเปนเลศิในการวิจัย เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว  ผลงานวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับ จึงเปนตัวชี้วัดคุณภาพของงานวิจัยและมคีวามสาํคัญตอการ

ขับเคลื่อนการบริหารงานวิจยั ตลอดจนใชเปรียบเทียบ (Benchmark) กับสถาบันคูแขง 
  ดังนั้น เพ่ือใหทุกสวนงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดทราบถึงเกณฑ และรายชื่อ

วารสารที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิมหาวิทยาลัย

จึงขอสงรายชื่อวารสารที่ไดรับการยอมรับดังกลาวมาพรอมเกณฑการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหบุคลากรภายในสวนงานของทานทราบดวย จะเปน

พระคุณย่ิง 

 
 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารยศันสนีย  ไชยโรจน) 
 รองอธิการบดฝีายวิจัยและวิชาการ 
 
 



ขอควรคํานึงในการตีพิมพผลงานวิชาการ 
1. ระดับของสิ่งพิมพ แบงไดดังนี้ 
 1.1 สิ่งพิมพระดับนานาชาติ (International Publications) ผูลงตีพิมพ บรรณาธิการ คนอางอิง มาจาก 
  หลายๆ ประเทศ 

 1.2 สิ่งพิมพระดับภูมิภาค (Regional Publications) ผูลงตีพิมพ บรรณาธกิาร คนอางอิง มาจากมาจาก 
  ภูมิภาคเดียว เชน แถบเอเชีย  เอเชียอาคเนย 

1.3 สิ่งพิมพระดับชาติ (National Publications) ผูลงตีพิมพ บรรณาธิการ คนอางอิง มาจาก 
 ภายในประเทศ  แตตางสถาบนั 
1.4 สิ่งพิมพระดับทองถ่ิน (Local Publications) ในสถาบนัเดียวกัน 
1.5 สิ่งพิมพทีม่ีระบบตรวจสอบโดยผูประเมินอิสระ (Peer-review/Refereed) 
1.6 สิ่งพิมพทีต่รวจสอบโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review) 

2. ประเภทของสิ่งพิมพ แบงไดดังนี้ 

 2.1 วารสารทางวิชาการ (Academic Journals) 
 2.2 วารสารทางวิชาการที่มีผูประเมิน (Peer-reviewed Journals)   
 2.3 รายงานการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) ไมมี Peer-review ยกเวน สาขาทางดาน 
  คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิศวกรรมศาสตร 

 2.4 วารสารทีต่ีพิมพเปนฉบบัพิเศษ หรือฉบับแทรก (Supplement) สําหรับการจัดประชุมวิชาการ 
 2.5 หนังสือเฉพาะเรื่อง (Monograph) 

2.6 หนังสือชุด (Book Series) 
3. ระบบประเมินของสิ่งพิมพ แบงเปน 

3.1 สิ่งพิมพทีม่ีระบบตรวจสอบโดยผูประเมินอิสระ (Peer-review/Refereed) จะมีบุคคลภายนอก  
 (ผูเชี่ยวชาญ) เปนผูตรวจสอบ 
3.2 สิ่งพิมพทีต่รวจสอบโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review) จะดูความเรียบรอย และแกไขคําผิด  
 ไมลงลึกถึงเนื้อหา 

4. ระดับคุณภาพของวารสารทางวิชาการ แบงเปน 

 4.1 วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มรีะบบประเมินบทความ (International Peer-reviewed  
  Academic Journals) อยูในฐานขอมูล Web of Science (ISI-WOS) และมีคา Impact Factor 
 4.2 วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มรีะบบประเมินบทความ (International Peer-reviewed  
  Academic Journals) ที่อยูในฐานขอมูลสากลเฉพาะสาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจาก Web of  
  Science (ISI-WOS) 
 4.3 วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มรีะบบประเมินบทความ (International Peer-reviewed  
  Academic Journals) ที่ไมปรากฏในฐานขอมูลสากล 
 4.4 วารสารทางวิชาการที่ตีพมิพในประเทศไทย และเปนทีย่อมรับของสํานักงานคณะกรรมการการ- 
  อุดมศึกษา ในระดับนานาชาติจํานวน 12  ชื่อ 

 4.5 วารสารทางวิชาการที่ตีพมิพในประเทศไทย และเปนทีย่อมรับของสํานักงานคณะกรรมการการ- 
  อุดมศึกษา ในระดับชาติจํานวน 43  ชื่อ 

 4.6 วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพในประเทศไทย และอยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย  
  (TCI) 

***************************************************** 
ที่มาของขอมูล : เอกสารการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบคนขอมูลผลงานวจิัยที่ตีพิมพในฐานขอมูล” 

โดยนางรจุเรขา  วิทยาวุฑวุฒิกุล หวัหนางานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 หอง P114 ตึกฟสกิส คณะวิทยาศาสตร 

สรุปโดย งานสารสนเทศงานวจิัย  กองบรหิารงานวจิัย 



  เกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่เปนที่
ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  

 

 1. วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ (approved international journal) 
       -  มี impact factor ตอเน่ือง 
                       - เปนวารสารที่อยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล หรือ 
      - สอดคลองตามเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาตดิานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ สกอ. กําหนด (เอกสารหมายเลข 1) 
                  

                  ทั้งน้ี วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เปนวารสารที่แนะนําให สกอ. ใชเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรวทิยานิพนธระดับปรญิญาเอก และผลงานของนักวิชาการ 

                     2) วารสารวชิาการทีเ่ปนทีย่อมรับระดบัชาติ (approved national journal) 
      - มี impact factor ตอเน่ือง 
       - สอดคลองตามเกณฑคุณภาพวารสารวชิาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ สกอ. กําหนด  (เอกสารหมายเลข 2) 
   

   นอกจากนี้ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการกลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกําหนด
วารสารวชิาการที่เปนทีย่อมรบัระดับชาติเพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากวารสารที่มีคา impact factor ใน
ฐานขอมูล TCI เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2546-2548 ไมนอยกวา 0.024 และไมมีคา impact 
factor = 0 (ศูนย) ในป 2548 
 

  ทั้งน้ี วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับชาติ เปนวารสารที่แนะนําให สกอ. ใชเพื่อตพีิมพ
เผยแพรวทิยานิพนธระดบัปริญญาโท และใชเพื่อตีพมิพเผยแพรวทิยานพินธระดับปรญิญาเอก
สําหรับมหาวทิยาลัยที่มิไดเนนการวจิัยดวย 
 



เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
   

  เพ่ือใหวารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยไดทําหนาที่เปนแหลงกลางใน
การเผยแพรงานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบเคียงไดกับระดับชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัยจึงกําหนดเกณฑคุณภาพ
วารสารวิชาการที่สมควรไดรับการสนับสนุนไว ดังนี้ 

  1. กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศจะตองมีศาสตราจารย หรือ 
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพวารสารนั้น ที่มีผลงาน
ตีพิมพเผยแพรอยางตอเน่ืองเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 25% 
  2. บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ ตองมีบทความที่ผูเขียนมาจากสถาบันอ่ืน        
ไมนอยกวา 25% ของจํานวนบทความทั้งหมด 
  3. ผูประเมินบทความตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํางานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพรอยางตอเน่ือง 
  4. บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทําวารสารนั้นตองมีผูประเมินจาก
สถาบันภายนอกทั้งหมด และในแตละปตองมีผูประเมินจากตางสถาบันไมนอยกวา 25% 
  5. วารสารตองออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง และไดตพีิมพเผยแพรมาแลว       
อยางนอย 3 ป   

6. วารสารควรมีการตีพิมพบทความปริทรรศน (review article) เปนครั้งคราว 
  7. กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ป ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยจะมี
การประเมินเบื้องตนทุกๆป 
 

…  

 
    
หมายเหต ุ 1) บทความทีเ่ขียนรวมกบันักวิชาการนอกสถาบันใหอนุโลมเปนบทความวิชาการ        
                             นอกสถาบันได 
    2) สําหรับวารสารทีไ่ดรับการพิจารณา ใหเปนวารสารทีเ่ปนที่ยอมรับระดับชาติ       
ไปแลวนั้น การพิจารณาตาม ขอ 1, 2 และ 4 ใหกําหนด  เปนรอยละ 10 ตามเกณฑเดิมเปนเวลา 2 ป 
นับจากวันที่ประกาศรายชื่อวารสารที่เปนที่ยอมรับระดับชาตเิพ่ิมเตมิ 
 
 

 

 

 

ท่ีมา :  คณะอนุกรรมการกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          ในการประชุมครั้งท่ี 3/2551 เมื่อวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2551 



เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
   

  เพ่ือใหวารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยไดทําหนาที่เปนแหลงกลางใน
การเผยแพรงานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบเคียงไดกับระดับนานาชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงกําหนดเกณฑคุณภาพ
วารสารวิชาการที่สมควรไดรับการสนับสนุนไว ดังนี้ 

  1. กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศจะตองมีศาสตราจารย หรือ 
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากภายนอกประเทศ ที่มีผลงานตีพิมพเผยแพรอยาง
ตอเน่ืองเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 25% 
  2. บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ ตองมีบทความที่ผูเขียนมาจากภายนอกประเทศ
ไมนอยกวา 25% ของจํานวนบทความทั้งหมด 
  3. ผูประเมินบทความตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํางานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพรอยางตอเน่ือง 
  4. บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทําวารสารนั้นตองมีผูประเมินจาก
สถาบันภายนอกทั้งหมด และในแตละปตองมีผูประเมินจากตางประเทศไมนอยกวา 25% 
  5. วารสารตองออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง และไดตพิีมพเผยแพรมาแลว       
อยางนอย 3 ป 
  6. วารสารควรมีการตีพิมพบทความปริทรรศน (review article) เปนครั้งคราว 
  7. กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ป ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยจะมี
การประเมินเบื้องตนทุกๆป 

 
…  

 
    
หมายเหต ุ บทความที่เขยีนรวมกับนักวิชาการตางประเทศใหอนุโลมเปนบทความวิชาการ

ตางประเทศได 
 

 

 

 

  

 

ท่ีมา :  คณะอนุกรรมการกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          ในการประชุมครั้งท่ี 3/2551 เมื่อวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2551 



บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ  
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ  

List of Approved International Journals  
เปนวารสารที่แนะนําใหใชเพื่อตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก  

และผลงานของนักวิชาการ ประกอบดวยวารสารจํานวน 12 ฉบับ ดังนี้  

1.  ScienceAsia : Journal of the Science Society of Thailand (Former   

Title : Journal of the Science Society of Thailand)  
(สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ)  

2.  Songklanakarin Journal of Science and Technology  
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)  

3.  ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and  
Communication (ECTI-EEC)  
(สมาคมวิชาการไฟฟา อิเลคทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคมและ
สารสนเทศ)  

4.  Thai Journal of Agricultural Science  
(สมาคมวิทยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ)  

5.  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  
(สมาคมโรคภูมิแพและวิทยาภูมิคุมกันแหงประเทศไทย)  

6.  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  
(สมาคมเครือขายศูนยภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอน และสาธารณสุขซีมิโอ)  

7.  Journal of the Medical Association of Thailand  
(แพทยสมาคมแหงประเทศไทย)  

8.  Thai Forest Bulletin  
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช)  

9.  Siriraj Hospital Gazette  
(คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล)  

10.  Asian Biomedicine (Research, Reviews and News)  
(คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 



-2-  
 
 
11.  Journal of Environmental Environment Research  

(สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  
12.  Kasetsart Journal : Natural Science  

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  
 
 

----------------------------------  
 
 
                         ปรับปรุงคร้ังลาสุด  

: มติคณะอนุกรรมการกลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2551 วันจันทรท่ี 13 ตุลาคม 2551



บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ 
ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนที่ยอมรับระดับชาติ 

List of Approved National Journals 
 
 

 เปนวารสารที่แนะนําให สกอ.ใชเพื่อตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ตีพิมพ
เผยแพรวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกสําหรับมหาวิทยาลัยที่มิไดเนนการวิจัย รวมถึงผลงานของนักวิชาการ
ดวย ประกอบดวยวารสารจํานวน 43 ฉบับ ดังน้ี 

  

1. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 
     (คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
2. Chulalongkorn University Dental Journal) 
     (คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
3. Thai Journal of Veterinary Medicine 

(คณะสัตวแพทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
4. Thai journal of nursing research 

(สํานักงานสภาการพยาบาล) 
5. Ramathibodi Nursing Journal 

(ภาควิชาพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล) 
6. Vajira Medical Journal 

(วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล) 
7. The thai journal of nursing council 

(สภาการพยาบาล) 
8. KKU Research Journal 

(มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
9. Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine 

(ศูนยบริการโลหิตแหงชาต ิสภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย) 
10. The Journal of the Royal Institute of Thailand 

(ราชบัณฑิตยสถาน) 
11. Agricultural Science Journal 

(สมาคมวิทยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ) 
12. Ladkrabang engineering journal 

(คณะวศิวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
13. Journal of the nephrology society of Thailand 

(สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย) 
14. ASEAN Journal on Science and Technology for Development 

(ASEAN Committee on Science and Technology) 
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15. Journal of the National Research Council of Thailand 

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)) 
16. KMUTT Research and Development Journal 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
17. International Journal of the Engineering Institute of Thailand 

(วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ) 
18. Suranaree Journal of Science & Technology 

(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี) 
19. Thammasat International Journal of science & Technology 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
20. R & D Journal of the Engineering Institute of Thailand 

(วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ) 
21. Internal Medicine Journal of Thailand 

- 

  22. วารสารพยาบาลศาสตร  
    (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล)                           
  23. วารสารธรรมชาติวทิยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
   (ภาควิชาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณวิทยาลัย)     

  24. วารสารโลหะ วัสดุ และแร   
   (สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)                                      

  25. วารสารสขุภาพจิตแหงประเทศไทย  
   (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)   

  26. วารสารสตัวแพทยศาสตร มข.  
   (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน)   

  27. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร/ไทยเภสชัสารและวิทยาการสุขภาพ 
   (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)   
  28. KMITL Science Journal  
   (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)  
  29. วารสารพยาบาล 
   (สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
                          บรมราชชนน)ี 

  30. Chiang Mai Journal of Science  
   (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  
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  31. วารสารเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
   (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล)  

  32. วารสารวจัิยวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  
   (คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ) 

  33. วารสารวจัิยวิทยาศาสตรการแพทย  
   (สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย )  

  34. วารสารพยาบาลทหารบก  
   (วิทยาลัยการพยาบาลกองทัพบก)  

  35. วารสารวชิาการเกษตร  
   (กรมวิชาการเกษตร )  

  36. ศรีนครินทรเวชสาร  
   (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน)   

  37. วารสารวทิยาศาสตร มข.  
   (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน)   

  38. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 
   (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  
  39. วารสารแพทยสารทหารอากาศ (Royal Thai Air Force Medical Gazette) 
                         (กรมแพทยทหารอากาศ) 
  40. วารสารสงขลานครินทรเวชสาร 
                         (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
  41. วารสารวทิยาศาสตรบรูพา 
   (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
  42. วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
        (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
  43. วารสารสารธารณสุขมหาวิทยาลัยบรูพา 
       (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 
 
 

             นําเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย    
ในการประชุมครั้งท่ี 4/2551 ในวันจันทรท่ี 28 เมษายน 2551 




