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รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

สารจากคณบดี

 เปนเวลากวา 40 ปที่คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ตลอดจนสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
เพื่อปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ดวยการผลิตนักบริหารสิ่งแวดลอม 
และนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด เพื่อใหรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน โดยใน
ปงบประมาณ 2556 น้ี ผูบริหารไดนําทีมการบริหารงานเขาสูระบบการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(TQA) อีกดวย 
 จากความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมในระดับประเทศและภูมิภาคดังกลาว คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดทํางานเชิงรุกอยางไมหยุดยั้งเพื่อปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นไดแก การพัฒนาโครงการในลุมแมนําโขง การไหลของนําที่ไมเปนไปตามธรรมชาติกระทบถึงวิถีชีวิตของ
ผูคนในสองฝงโขง ปญหาแมนําสาละวินกับการกวาดลางเผาพันธุ นํามาซึ่งการอพยพยายถิ่นมายังแนวตะเข็บ
ชายแดนของคนในพื้นที่สาละวิน ปญหาการใชทรัพยากรอยางไมยั่งยืนของภูมิภาค ไมวาจะเปนการรุกพื้นที่ปา
ไปเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทุกพื้นที่ของภูมิภาคกระทบตอชาวบาน ซึ่งเปนเจาของทรัพยากรในทองถิ่นเดิม 
ไมเวนแมแตจีนตอนใตจรดไปถึงกัมพูชา อินโดนีเซีย สิ่งเหลานี้นํามาซึ่งปญหาสารพิษจากหมอกควัน ฝุนละออง 
และสงผลกระทบตอสุขภาพของคน และแหลงอาหารในระบบนิเวศที่เกินสมดุลจากไฟปาอยูบาง ประกอบกับ
การใชทรัพยากรนํามันและพลังงานในเขตเมือง และเขตอุตสาหกรรมของภูมิภาค และของโลก ปญหาดังกลาว
เช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงและความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ทําใหเกิดภัยพิบัติตาง ๆ เชน นาํทวม อากาศ
แลงจัดหรือหนาวจัด สงผลตอการปรับตัวในภูมิภาคของทุกภาคสวน ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนดังกลาวมาแลวน้ี
ลวนแลวแตมีความเปนสากล
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไดปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรองรับท้ังในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ไดแก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร (นานาชาติ) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองนาอยูและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (นานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (นานาชาติ) ซึ่ง
เปนความรวมมือระหวางคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและวิทยาลัยนานาชาติ อันจะ
เปนการเตรียมความพรอมและผดุงไวซึ่งความเคารพทั้งระบบนิเวศของโลก มวลมนุษยชาติ และการใชทรัพยากร
อยางยั่งยืนตอไป

                                              (รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท ภักดีกุล)
                                              คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

                                              มหาวิทยาลัยมหิดล
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รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญ

     

สารจากคณบดี หนา

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

  ประวัติความเปนมา 1 

  คําขวัญ / วิสัยทัศน / พันธกิจ 1 

  โครงสรางองคกร 2 

  แผนยุทธศาสตร ป 2553 – 2560 3

  ทําเนียบผูบริหาร ป 2555 5

  นโยบายการบริหารของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 6

  อัตรากําลัง 9  

  

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

  ยุทธศาสตรที่ 1 ชี้นําการรักษสิ่งแวดลอม 11 

  ยุทธศาสตรที่ 2 เพียบพรอมจริยธรรม 13 

  ยุทธศาสตรที่ 3 เลิศลําบูรณาการศาสตรสิ่งแวดลอม 14

  ยุทธศาสตรที่ 4 เปนที่ยอมรับและถูกกลาวขาน 15

  ยุทธศาสตรที่ 5 สรางสรรคสิ่งใหม 15  

     

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2555

  ผลการดําเนินงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสวนงาน 17

  ประจําปงบประมาณ 2555 

สวนที่ 4 กิจกรรมและผลงานที่สําคัญ

  ดานนักศึกษา 19 

  ดานการวิจัย 19 

  ดานการเรียนการสอน 20 

  ดานการถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 21

  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 22

  ดานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 26

  ดานองคกรแหงการเรียนรู 30

  ดานบุคลากรดีเดน 33 
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   หนา

สวนที่ 5 ขอมูลดานอื่น ๆ

  งบประมาณ 37 

  หลักสูตร 39

  ภาวะการไดงานทําและศึกษาตอของบัณฑิต 42 

  ทุนสนับสนุนการศึกษา 43 

  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการและโครงการฝกอบรม 45

  จํานวนผลงานตีพิมพ พ.ศ.2554 (ปปฏิทิน) 54

  คลินิกสิ่งแวดลอม 59

  ประมวลภาพกิจกรรม 61 
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สารบัญตาราง

     

   หนา

ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  9

   จําแนกตามสายงานและตามวุฒิการศึกษา 

ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 9  

ตารางที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร  11  

ตารางที่ 4 สรุปผลการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางมหาวิทยาลัย 17

        กับสวนงาน (PA) ประจําปงบประมาณ 2555   

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรที่ผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ 20

   การอุดมศึกษากับหลักสูตรที่อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง  

ตารางที่ 6 บันทึกความรวมมือ (MOU) ระดับนานาชาติ 26  

ตารางที่ 7 บันทึกความรวมมือ (MOU) ระดับชาติ 28  

ตารางที่ 8 งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรและรายจายจริง ประจําปงบประมาณ 2555 37

ตารางที่ 9 งบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรและรายจายจริง ประจําปงบประมาณ 2555 38

ตารางที่ 10 เงินรายไดคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร (รายรับจริง)  38

        ประจําปงบประมาณ 2555   

ตารางที่ 11 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2554 41  

ตารางที่ 12 สถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังสําเร็จการศึกษา    42 

ตารางที่ 13 สถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโทหลังสําเร็จการศึกษา    42  

ตารางที่ 14 สถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลังสําเร็จการศึกษา    42  

ตารางที่ 15 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากแหลงทุนภายนอก 43

   คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   

ตารางที่ 16 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากแหลงทุนภายใน 44

   คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   

ตารางที่ 17 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากแหลงทุนภายนอก 44

   คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   

ตารางที่ 18 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากแหลงทุนภายใน 44

   คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   

ตารางที่ 19 รายการทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 45  

ตารางที่ 20 จํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 46  

ตารางที่ 21 จํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจากรายไดสวนงาน 47  

ตารางที่ 22 จํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ 47  



รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญตาราง

      

    หนา

ตารางที่ 23 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ไดรับทุนจากหนวยงานภาคเอกชน 49 

ตารางที่ 24 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ไดรับทุนจากหนวยงานภาครัฐ 50  

ตารางที่ 25 จํานวนโครงการฝกอบรม ปงบประมาณ 2555 52  

ตารางที่ 26 จํานวนการบรรยายพิเศษและประชุมวิชาการ ปงบประมาณ 2555 53 

ตารางที่ 27 ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ ป 2554 54  

ตารางที่ 28 ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ป 2554 57  

ตารางที่ 29 รายรับคาวิเคราะหตัวอยางในโครงการตรวจวัดและวิเคราะหพารามิเตอร 60

                 ดานสิ่งแวดลอม เดือนตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555   
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สารบัญแผนภูมิ

     

   หนา

แผนภูมิที่ 1 โครงสรางองคกร 2  

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานระหวาง 18

   มหาวิทยาลัยมหิดลกับสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2555   

แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนประเภทตาง ๆ ปงบประมาณ 2555 45 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจํานวนงบประมาณโครงการบริการวิชาการ 48

   แยกตามประเภทหนวยงานที่ใหทุน ปงบประมาณ 2555   

แผนภูมิที่ 5 แสดงจํานวนโครงการฝกอบรมบรรยายพิเศษ และประชุมวิชาการ 52

   แยกตามระดับการจัด ปงบประมาณ 2555   
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สารบัญภาพ

     

   หนา

ภาพที่ 1  การจัดเสาวนาเชิงวิชาการเรื่อง Rio+20 พัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นทาทายสูการ 61

   ขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเทศ และการประชุมเครือขายมหาวิทยาลัย

   รับผิดชอบตอสังคม (USR&S Core Group ครั้งที่ 5) วันที่ 29 สิงหาคม 2555

ภาพที่ 2  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล E-books”  61

   วันที่ 21 มีนาคม 2555 

ภาพที่ 3  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เพื่อการจัดการ 62

   สิ่งแวดลอมและทรัพยากร วันที่ 21 มีนาคม 2555

ภาพที่ 4  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชงาน Search Engine และ Social Media 62  

   อยางมีประสิทธิภาพ วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 และ 31 สิงหาคม 2555

ภาพที่ 5  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทําโปสเตอร วันที่ 9 สิงหาคม 2555 62

ภาพที่ 6  โครงการคายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม (Youth Envi-Camp) วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2554 63

ภาพที่ 7  โครงการคายผูนําเยาวชนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รุนที่ 4 63

   (Power Green Leader Camp 4) วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2554 

ภาพที่ 8  โครงการคายเยาวชนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รุนที่ 6 63

   (Power Green Camp 6) วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2554 

ภาพที่ 9  โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Health and Geographic 64  

   Information System วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ 2555   

ภาพที่ 10  โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Life Cycle Thinking : 64

   Tool and Its Application วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2555  

ภาพที่ 11   โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Environment Management  64

   Emphasis on the Sustainability Management of Industry

   วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2555   

ภาพที่ 12   โครงการคายวิทยาศาสตรเยาวชน SCG Sci-Camp รุนที่ 23 วันที่ 2 - 9 เมษายน 2555 65

ภาพที่ 13   โครงการโรงเรียนสิ่งแวดลอมของ อบจ.สมุทรสาคร รุนที่ 5 65

   วันที่ 20 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2555 

ภาพที่ 14   โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Natural Disasters 65

   Management วันที่ 28 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2555  
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สารบัญภาพ

     

   หนา

ภาพที่ 15  โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Life Cycle Impact Assessment  66

   for Environmental Management วันที่ 25 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2555  

ภาพที่ 16  โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร IWRM and Climate Change Adaptation 66

   วันที่ 30 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2555  

ภาพที่ 17  โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Waste Management for 66

   Sustainability วันที่ 3 - 21 กันยายน 2555   

ภาพที่ 18  การลงนามความรวมมือทางวิชาการ ระหวางคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 67

   กับ กลุมบริษัทฟารมโชคชัย วันที่ 21 มีนาคม 2555

ภาพที่ 19  การลงนามความรวมมือทางวิชาการ ระหวางคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 67

   กับ บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด วันที่ 13 กันยายน 2555
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สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป

ประวัติความเปนมา
 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กอกําเนิดขึ้นดวยสายตาอันยาวไกลของ

รองศาสตราจารย ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห ที่มองเห็นถึงแนวโนมปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น

เรื ่อย ๆ การใชระบบการศึกษาและการวิจัยจะสามารถเปนสวนหนึ่งของการสรางบุคลากรที ่มีความรู 

ความสามารถออกไปสูทุกภาคสวน เพื่อรวมแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศและของโลกในอนาคต จึงเปน

ที่มาของการกอตั้งโครงการ การศึกษาและวิจัยสิ่งแวดลอม (Environment Education and Research

Project) ในป พ.ศ.2516 ณ ตึก 72 ป โรงพยาบาลศิริราช ตอมาไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฟอรด จึงยายไป

ใชสถานที่ของโรงแรมราชศุภมิตร (โรงแรมปริ๊นเซส) ในป พ.ศ.2521 ไดรับการสถาปนาเปนคณะหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยมหิดล และยายมาอยูที่วิทยาเขตศาลายา ตั้งแตป พ.ศ.2526

 จวบจนปจจุบัน คณะมีการเติบโตมาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2549 - 2550 คณะไดรับ

งบประมาณแผนดินในการกอสรางอาคารใหมขึ้นอีก 1 หลัง และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินมาวางศิลาฤกษ  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2549  และ

พระราชทานนามอาคารวา “อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล” หมายถึง อาคารที่บันดาลใหเกิดการพัฒนา

สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2550 และเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดอาคารอยางเปนทางการ เมื่อ

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552

คําขวัญ
Good Environment Good Future

วิสัยทัศน
สถาบันชั้นนําแหงเอเชียเพื่อการสรางสรรคความยั่งยืนของธรรมชาติและสังคม

To be a renowned institution of Asia in cultivating sustainable nature and society

พันธกิจ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและปลูกฝงจริยธรรม

เพื่อสรางสรรคความยั่งยืนใหกับสิ่งแวดลอมและสังคม

To develop teaching, research and academic service qualities,

and to cultivate environmental ethics in order to reach sustainable environment and society
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โครงสรางองคกร



3รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนยุทธศาสตร ป 2553 – 2560

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ไดกําหนดยุทธศาสตรหลัก 5 ประการ เพื่อผลสําเร็จตามพันธกิจ

และเพื่อมุงสูวิสัยทัศน  ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 ชี้นําการรักษสิ่งแวดลอม

Promoting environmental awareness and networking

กลยุทธ 

 1. ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษา รักและตระหนักในการมีสิ่งแวดลอมที่ดี

 2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร นักศึกษาและศิษยเกา มีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งและขยาย

  เครือขายความรวมมือในกิจกรรมสิ่งแวดลอมทั้งระดับชาติและนานาชาติ

 3. สรางเสริมเครือขายความรวมมือการจัดการความรูดานสิ่งแวดลอมใหกับบุคลากร นักศึกษา และศิษย

  เกา ตลอดจนเผยแพรความรูสูสาธารณะ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ  

 1. จํานวนองคกรที่เปนเครือขายความรวมมือ

 2. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการภายใตความรวมมือกับสังคมหรือหนวยงานภายนอก

 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

 4. บุคลากรมีความตระหนักและมีบทบาทเปนผูนําในการชี้นําการรักษสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2 เพียบพรอมจริยธรรม

Cultivating ethical practice and environmental/institutional intimacy

กลยุทธ  

 1. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมดานส่ิงแวดลอมใหกับบุคลากร นักศึกษาของคณะเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติและ

  พัฒนาไปสูความเปนผูนํา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ  

 1. กิจกรรมการเรียนรูที่สรางวัฒนธรรมองคกร

 2. บุคลากรมีความเปนผูนําในการสรางกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม
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ยุทธศาสตรที่ 3 เลิศลําบูรณาการศาสตรสิ่งแวดลอม
Developing interdisciplinary and holistic approach to environmental management

กลยุทธ  

 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ การทํางานที่เนนการบูรณาการทั้งในดานทฤษฎี 

  และปฏิบัติ

 2. สรางเสริมเครือขายความรวมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ  

 1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการ

 2. การนํางานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่ 4 เปนที่ยอมรับ และถูกกลาวขาน
Providing principle based/practical orientation of corporation and environmental management

กลยุทธ  

 1. สรางสรรคผลงานทางวิชาการดานสิ่งแวดลอมใหเปนที่ยอมรับและถูกอางอิง

 2. เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเปนผูนําและเปนที่ยอมรับของสังคม

 3. ประชาสัมพันธผลงานเพื่อใหเปนที่ยอมรับและถูกกลาวขาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ  

 1. จํานวนหนวยงานที่มาดูงาน

 2. จํานวนรางวัลที่ไดรับ

 3. จํานวนโครงการวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความรวมมือกับองคกรภายนอก

 4. จํานวนการเผยแพรผลงานในรูปแบบและสื่อตาง ๆ

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางสรรคสิ่งใหม
Promoting innovation

กลยุทธ  

 1. สงเสริมงานวิจัยและการบริการวิชาการใหเกิดเปนนวัตกรรม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ  

 1. จํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม
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ทําเนียบผูบริหารป  2555

รองศาสตราจารย ดร. กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ลือพล ปุณณกันต
(รักษาการ) รองคณบดีฝายวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิติกร จามรดุสิต
รองคณบดีฝายบริหารการวิจัย สรางเครือขาย

และธรรมาภิบาล

นางภัทรพร วัฒนาศรีโรจน
เลขานุการคณะ

รองศาสตราจารย ดร. จําลอง อรุณเลิศอารีย
(รักษาการ) รองคณบดีฝายบริหารและกิจกรรมพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยา สุจริตกุล
รองคณบดีฝายคลังบริหารสินทรัพยและการระดมทุน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัจฉราพร ขําโสภา
รองคณบดีฝายนโยบายแผนและการบริหารความเสี่ยง
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นโยบายการบริหารของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

นโยบายปฏิรูปการตีพิมพผลงานวิชากร

 1. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิด Research clusters เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตีพิมพผลงานวิชาการ

 2. สรางเครือขายระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมเพื่อการวิจัย และการตีพิมพที่มีประสิทธิภาพและ

  คุณภาพ

 3. มี War Room Research เปนหนวยงานเชิงรุก ชวยการแปลและการตีพิมพ และหาทุนโดยเฉพาะ อยางมี

  ประสิทธิภาพและคุณภาพ

นโยบายเกี่ยวกับความเปนพลเมืองอาเซียน

 1. สงเสริมการเรียนการสอน การฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมแกประเทศสมาชิกอาเซียน และเชื่อมโยง

  cluster งานวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียน และอนุภูมิภาคแมนําโขง ในสถาบันอุดมศึกษา

 2. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปดโลกทัศนและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถในเวที

  สิ่งแวดลอมในระดับนานาชาติ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักในการเปนพลเมืองอาเซียน

นโยบาย University Social Responsibility

 1. ยกระดับการบริการวิชาการดวยหลัก University Social Responsibility (USR)

  • ใหคําอธิบายผานเว็บไซตคณะทันทวงที

  • สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางผานสื่อลงเว็บไซต

  • เชื่อมโยงสื่อมวลชน ประชาสัมพันธคณะ มหาวิทยาลัย

  • จัดใหมีโตะขาวสิ่งแวดลอม ตอบโจทยสังคม ทันเหตุการณ

 2. สงเสริม การเชื่อมโยงงานบริการวิชาการดานสิ่งแวดลอม กับสวนงานภายในมหาวิทยาลัย ลดภาระ

  คาใชจายตอหนวยที่ตองจางองคกรภายนอก ลดพิเศษ 15 - 20% และสานตอคลินิกสิ่งแวดลอม

  Environment Clinic Center ; EnCC

 3. ริเริ่มใหคณะเปนแหลงอางอิงดานคามาตรฐานสิ่งแวดลอมตาง ๆ ใหหนวยงาน ประชาชนสามารถเขา

  มาสืบคน

 4. University Carbon Management Plan

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 1. ทบทวนการบรหิารความเสีย่งระดบัคณะ เพือ่ทราบความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ เลอืกวธิกีารจดัการความเส่ียง  

  ใหสอดคลองกับวัฒนธรรม สภาวะแวดลอมของคณะ และความเปนจริงในสังคมดวย
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นโยบายดานการศึกษา

 1. เสริมสราง 21st Century Skills ดวยการบรรจุเนื้อหาในลักษณะสหสัมพันธวิทยาการ ไปใน core 

  subjects

 2. เนนกระบวนการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย เชน ใช Project Based Learning

 3. เพิ่มกระบวนวิชาดานสิ่งแวดลอมในภูมิภาคและโลก Climate Change, Disasters Management, 

  International River, Environmental Problems in SE ASIA etc.

นโยบายดาน HR และ Performance Monitoring

 1. มีแผนและกลไกการพัฒนาบุคลากรของคณะใหมีความเปนสากล และธรรมาภิบาลตอบสนองตอการ

  เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย

 2. สรางกลไกใหยอมรับการประเมินที่อิงผลงาน

 3. การประเมินผลการกํากับดูแล (Performance Monitoring) เมื่อได implement มาระยะหนึ่งแลว

  มีปญหาอะไรเกิดขึ้น ตองมีการปรับ (fi ne tuning) อะไรบาง ตองปรับใหเหมาะสมยิ่งขึ้นหรือไม 

  อยางไร

โอกาสการพัฒนา 4 ป ขางหนา

 1. คณะเปนสถาบันผลิตผูนําทางความคิดดานสิ่งแวดลอม ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

 2. มี research clusters ที่เปนรูปธรรมกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยและองคการภายนอก ทั้งในและ

  ตางประเทศ

 3. มีงานวิจัยที่ตีพิมพเพิ่มขึ้น ทั้งระดับชาติและนานาชาติ อยางเปนรูปธรรม

 4. มีหลักสูตรทันสมัยตอปญหาสิ่งแวดลอมโลก ภูมิภาคและประเทศ

 5. ตอบโจทยสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม ผานสื่อในนามคณะทันทวงที

 6. บัณฑิตเปนที่ตองการของสังคม มีความรู คูคุณธรรม

 7. คณะเปนมืออาชีพ ในงานวิจัย การฝกอบรม ใหกับภาครัฐและเอกชน ในระดับนานาชาติและอาเซียน

 8. มีโครงขายความรวมมือ ทั้งทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคมที่ชัดเจน

 9. รับและผลิตนักศึกษาทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีรูปแบบการหารายไดโดยจับมือกับองคกร

  ภาครัฐและเอกชน ใหสงผูเรียนระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

 10. บุคลากรทุกสายงานในคณะฯ มีความรักองคกร ทํางานอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
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โครงสรางพันธุกรรมใหมของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

 1. ขยายผลศูนยในพันธุกรรม DNA ที่แข็งแรงขององคกร

 2. ขยายจุดแข็ง จากยีน และโครโมโซมที่ดีที่สุดในปแรก

 3. ปแรกตองทําทันที (ยกระดับการตีพิมพผลงานวิชาการของคณะ International, manuscript, Text 

  Books, Book on Demand)

 4. ปตอมา เสริมจุดรองรับ ปรับขยาย เชื่อมโยงหลักสูตร เตรียมรับการโอนยายหนวยกิต ในสาขา

  สิ่งแวดลอม ตอบสนองประชาคมอาเซียน เริ่มทันที ที่ University Kebangsaan Malaysia
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ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ

อัตรากําลัง

 ในปงบประมาณ 2555 ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรมี

บุคลากร จํานวนทั้งสิ้น 141 คน จําแนกตามสายงานและตามวุฒิการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1  จํานวนบุคลากรคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร จําแนกตามสายงาน

และตามวุฒิการศึกษา

รวม 16 24 13 -
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร

โดยจําแนกผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้

ตารางที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร 
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามแบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2555

 คณะสิ ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ไดดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน 

ประจําปงบประมาณ 2555 โดยไดดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนํา

แผนสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง ตลอดจนมีกระบวนการติดตามและประเมินผลอยางชัดเจน โดยสรุปผลการ

ดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางมหาวิทยาลัยกับสวนงาน (PA) ประจําปงบประมาณ 2555  

ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 สรุปผลการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางมหาวิทยาลัยกับสวนงาน (PA) ประจํา

ปงบประมาณ 2555
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ผลสําเร็จของการดําเนินงานตาม PA (รอยละ)

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล

กับสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2555
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สวนที่ 4 กิจกรรมและผลงานที่สําคัญ

ดานนักศึกษา

รางวัลนําเสนองานวิจัยดีเดนประเภทโปสเตอร งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3     

“สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน : ภูมิปญญาไทยกาวไกลสูอาเซียน”

 นางสาวอาภาเชาว พูลประเสริฐ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

ไดรับรางวัลนําเสนองานวิจัยดีเดนประเภทโปสเตอร ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

 “สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน : ภูมิปญญาไทยกาวไกลสูอาเซียน” ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ในหัวของานวิจัย “ความชุกชุมของสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนมบน

เสนทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.นครราชสีมา” โดยมี รศ.ดร.รัตนวัฒน ไชยรัตน 

เปนอาจารยที่ปรึกษา

ดานการวิจัย

การจัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง Rio+20 พัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นทาทายสูการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของ

ประเทศ และการประชุมเครือขายมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอสังคม (USR&S Core Group ครั้งที่ 5)

 การจัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง Rio+20 พัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นทาทายสูการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

ของประเทศ และการประชุมเครือขายมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอสังคม (USR&S Core Group ครั้งที่ 5) เมื่อ

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 ภายใตความรวมมือของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร สภาอาจารยคณะ

วิศวกรรมศาสตร สภาอาจารยสภาบันโภชนาการ และสถาบันคลังสมองของชาติ โดยการจัดเสวนาในครั้งนี้ 

เปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และสามารถนําไปใชเปนฐานคิดของงานวิจัย

สนับสนุนนโยบาย University Social Responsibility (USR) ซึ่งเปนหนึ่งในนโยบายการบริหาร เพื่อให

บุคลากรไดทราบถึงวิสัยทัศนและแนวทางความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมหิดลตอสังคมและไดขอสรุปที่

สามารถนําสูการขับเคลื่อนเชิงนโยบายตอไป
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ดานการเรียนการสอน

การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (TQF)

 คณะสิ ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 มาตั้งแตปการศึกษา 2554 โดยมีหลักสูตรที่ผานการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แลว จํานวน 4 หลักสูตร และอยูในระหวางการปรับปรุงหลักสูตร

ในปการศึกษา 2555 จํานวน 5 หลักสูตร รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรที่ผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และหลักสูตรที่อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง
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ดานการถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล E-books

 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล E-books” ใหกับบุคลากรและ

นักศึกษาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (3301) อาคารสารสนเทศสิ่งแวดลอม 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

 หนวยภูมิสารสนเทศเปนหนวยงานภายใตงานสารสนเทศ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใหบริการดานภูมิสารสนเทศ เชน การยืม - คืนแผนที่และเครื่องจีพีเอส การดูแล

จัดเตรียม และปรับปรุงอุปกรณภายในหองปฏิบัติการระบบสารสารสนเทศภูมิศาสตร การติดตั้งและให

คําแนะนํา การใชงานซอฟตแวรดานภูมิสารสนเทศ และการจัดฝกอบรมดานภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนดาน

การเรียนการสอน การฝกอบรม และการวิจัยของคณะใหแกนักศึกษาอาจารย นักวิจัย และบุคคลภายนอก

 ในปจจุบัน หนวยภูมิสารสนเทศไดรวมมือ กับ ศูนยวิจัยและฝกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากร จัดหลักสูตรโครงการฝกอบรมดานภูมิสารสนเทศ ประจําป 2555 จํานวน 1 หลักสูตร คือ โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร” เมื่อ

วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2555 ซึ่งจากการดําเนินงานโครงการนี้ผูเขารับการฝกอบรมจะมีความเขาใจหลักการ

พื้นฐานของระบบ เครื่องมือ กระบวนการดําเนินงาน การบูรณาการ สามารถนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไป

ประยุกตใชกับงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรไดอยางถูกตอง ตลอดจนมีความรูพื้นฐานที่สามารถ

ใชสําหรับการศึกษา และทําความเขาใจเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับสูงตอไป

การจัดอบรม การใชงาน Search Engine และ Social Media

 การจัดอบรมเรื่อง “การใชงาน Search Engine และ Social Media” อยางมีประสิทธิภาพเบื้องตน 

ใหกับบุคลากร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555            

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (3301) อาคารสารสนเทศสิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสามารถประยุกตใชงาน Search Engine และ Social Media โดยสามารถสรางเงื่อนไข

ในการคนหาจาก Search Engine สามารถกําหนดขอบเขตของผลลัพธในการคนหาได และสามารถใชงาน 

Social Media โดยเฉพาะฟงกชันการใชงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

การจัดอบรม การทําโปสเตอร

 การจัดอบรมเรื่อง “การทําโปสเตอร” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

(3301) อาคารสารสนเทศสิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร เพื่อสรางเสริมองคความรูดาน

การทําโปสเตอรใหกับบุคลากรภายในคณะสามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลไดใหความสําคัญกับการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปะวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยเสริมสรางใหเกิดการบูรณาการและการใช

ความรู เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริมพัฒนา และเพิ่มคุณคาของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และ

สิ่งแวดลอม ตามจุดเนนเฉพาะและบริบทของแตละองคกรนั้น

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและสนับสนุนใหนักศึกษารวมทั้งบุคลากร

ไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่สรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดใหมีกิจกรรม/

โครงการ ดังตัวอยางตอไปนี้

 

 • โครงการแมอนุรักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2555

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ

เปดงาน “มหิดล - วันแม” ณ หองประชุมศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม และประทานรางวัลผูไดรับการคัดเลือก แมอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ประจําป 2555 ซึ่งจัดโดยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวคิด 

“สิ่งแวดลอมดี เริ่มตนที่แม” คัดเลือกแมที่มีบทบาทในการสนับสนุนใหลูกไดเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมที่ดี 

และเปนแมที่มีบทบาทสนับสนุนและอนุรักษสิ่งแวดลอมในสังคมอยางเดนชัด

ผลการคัดเลือกแมอนุรักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2555 ภาคเหนือ มีผูไดรับรางวัล จํานวน 2 รางวัล ไดแก

  นางบัวแกว จินดาธรรม จังหวัดเชียงราย แมบัวแกวเปนคนหนึ่งที่ไดนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชกับชีวิตประจําวัน จนกระทั่งการทํานาไรแบบผสมผสาน

เริ่มถูกควบคุม ทําใหตองพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น พึ่งพาตลาดมากขึ้น แมบอกวา  

“ตอนนั้นยิ่งทําก็ยิ่งจน” แมบัวแกวจึงหันมาปลูกผักแบบผสมผสานหมุนเวียนไป แม

เอื้อเฟอแบงปนผักใหกับเพื่อนบาน จากนั้นจึงเกิดระบบเครือญาติขึ้น และเกิดกลุม

เกษตรปลอดสารพิษอยางเปนรูปธรรม โดยมีหนวยงานของภาครัฐ คือ มูลนิธิพัฒนา

ชุมชนและเขตภูเขา เขามาสอนเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเห็ด และการทําปุย 

 แมบัวแกว ยังไดเปนคณะกรรมการ โครงการรักษปาสรางคน 84 ตําบลวิถีพอเพียง และไดรับการคัดเลือก

เปนบุคคลตนแบบ ดานเกษตรปลอดสารพิษของโครงการ จากประสบการณที่ลองผิดลองถูก จนไดสูตรปุยหมัก

และสูตรยาฆาแมลงหลายสูตร ดวยสติปญญาและความเพียรของแมบัวแกว จึงนําความรูที่ไดมาพัฒนาใหเกิด

ประโยชนตอตนเอง ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
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 แมประคอง สาตะ จังหวัดลําพูน การสอนลูกใหเปนคนดีและเปนคนเกง ไมใช

เรื่องงาย แตก็ไมใชเรื่องยาก แมคิดอยูเสมอวา “ลูกเราจะดีจะเกง ตองเริ่มจากที่บาน

เปนอันดับแรก” บทบาทของแมที่มีตอชุมชนคือ แมไดทําหนาที่เปนแกนนํารวมกลุม

เด็ก เยาวชน ชาวบาน ในการอนุรักษตนนําขุนแวนในการทํากิจกรรมสํารวจปา เพื่อ

ปองกันการตัดไมทําลายปา รวมถึงการจัดกิจกรรมบวชปา นอกจากนี้ แมยังรวมตอ

ตานการทําเหมืองแรในพื้นที่ แมประคองคือผูเสียสละเพื่อสังคมสวนรวม เพื่อให

สิ่งแวดลอมดีขึ้น ถายทอดและปลูกฝงสูรุนลูกรุนหลานสืบตอไป

ผลการคัดเลือกแมอนุรักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2555 ภาคใตมีผูไดรับรางวัล ไดแก

 นางเบญจมาศ นาคหลง จังหวัดสงขลา แมเปนผูนําในการพัฒนาเยาวชน

ดวยการปลูกฝงใหมีจิตสาธารณะ เพื่ออนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน โดยเปนผูริเริ่ม

จัดทําหลักสูตรทองถิ่น “รักษคลองอูตะเภา” นักเรียนที่ผานการเขาคายลวนมี

ความสุขกับการทํางานเพื่อสังคมคนรักษลุมนํา แมเริ่มตนจากจุดเล็ก ๆ ในครอบครัว 

ไปสูสังคมที่เปนหนวยใหญ ผลลัพธที่เกิดจากการบมเพาะตนกลา สงผลใหแมบม

เพาะตนกลาจิตสาธารณะในโรงเรียนเครือขายรักษคลองอูตะเภาอยางตอเนื่อง โดย

ไมรู จักเหน็ดเหนื่อย บทบาทของแมเบญจมาศคือ กระตุนใหเยาวชนเกิดความ

ตระหนักในปญหา และรวมกันดูแลสภาพแวดลอมที่กําลังเสื่อมโทรม

ผลการคัดเลือกแมอนุรักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2555 ภาคกลางมีผูไดรับรางวัล ไดแก

 นางปยะรัตน พลอยเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร แมเปนครูคนแรกของ

โรงเรียนที่จัดตั้งชมรมรักษสิ่งแวดลอม จัดคายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม ใหความรู

ดานสิ่งแวดลอมในโครงการกาวสูโรงเรียนเชิงนิเวศน นอกจากนี้ แมยังเปน

ผูรับผิดชอบโครงการปลูกปาชายเลน ใหความรูทางดานภูมิปญญาในทองถิ่น 

ธนาคารขยะ รักษโรงเรียน วัดรอยเทาคารบอนโรงเรียน แมมีความเปนผูนํา มุงมั่น

สรางสรรคและพัฒนางานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน

อยางสูงสุด นอกจากบทบาทของความเปนแมแลว แมปยะรัตนยังมีบทบาทความ

เปนครู แมปลูกฝงใหนักเรียนมีความรัก หวงแหน รูคุณคาของปาไม และใสใจ  

      สิ่งแวดลอมมากขึ้น      สิ่งแวดลอมมากขึ้น
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 • โครงการ Low Carbon Faculty

  ปญหาโลกรอนขึ้น เนื่องมาจากการสะสมของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ทําใหทั่วโลก

ประสบกับภัยพิบัติตาง ๆ ทั้งคลื่นความรอน นําทวม การสูญพันธุของพืชและสัตว การเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ มีผลตอสภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และการดํารงชีวิตของมนุษย ดังนั้น การตระหนักถึง

ความสําคัญของปญหาจึงเปนแนวทางการวางแผนรับมือกับปญหาโลกรอนอยางมีประสิทธิภาพ 

  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจใน

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและปลูกฝงจริยธรรมเพื่อสรางสรรคความยั่งยืนใหกับ

สิ่งแวดลอมและสังคม จึงริเริ่มใหมีโครงการ “Low Carbon Faculty” ขึ้น 

  การเก็บบันทึกผลการดําเนินงานในรอบป 2553 - 2555 พบวามีการใชพลังงานไฟฟาลดลงรอยละ 

9.66 และ นําประปาลดลงรอยละ 14.10 ซึ่งเกิดจากการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องเปนปที่ 2 โดยมีการแกไข

ทั้งระบบสาธารณูปโภคที่เสื่อมสภาพและการรณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาและนําประปา

  ในปตอไป คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มีโครงการจะติดตั้งชุดควบคุมระบบการ เปด-

ปด เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยของหองเรียนภายในคณะ ซึ่งจะสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาไดมาก

ยิ่งขึ้น และเผยแพรโครงการไปยังคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนอยางตอเนื่อง

 •  โครงการ ตลาดนัดสีเขียว (Green Market) 

  เนื่องจากปจจุบัน ปริมาณภาชนะบรรจุภัณฑที่ทําจากพลาสติกที่เกิดขึ้นในตลาดนัด ของคณะ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมในหลาย ๆ ดาน เชน ภาวะโลกรอน ปญหามลพิษ ปญหาการฝงกลบขยะมูลฝอย 

  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของปญหา จึงริเริ่ม

โครงการตลาดนัดสีเขียว (Green Market) ขึ้น เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก ลด

ปริมาณการใชถุงพลาสติก ลดมลภาวะจากแหลงกําเนิด สนับสนุนใหมีการแยกขยะเพื่อการจัดการแบบ Clean 

Technology คือการ Reuse Recycle จากโครงการนี้สงผลใหปริมาณขยะที่จะนําไปบําบัดหรือกําจัดดวยการ

ฝงกลบหรือการเผาลดนอยลง ลดปญหามลพิษจากการเผาขยะ และปญหาสิ่งแวดลอม

 • โครงการ วันนําโลก

  สมัชชาสหประชาชาติไดประกาศใหวันที่ 22 มีนาคม ของทุกป เปนวันนําโลก (World Water Day) 

โดยเริ่มตนในป พ.ศ.2536 เปนปแรก เพื่อระลึกถึงความสําคัญของนํา สําหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรนําวา “นําคือชีวิต” และไดพระราชทาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกี่ยวกับการอนุรักษพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํามาโดยตลอด  

  เพื่อเปนการระลึกถึงความสําคัญของนํา  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล    

จึงไดจัดงาน “วันนําโลก 2555” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 กิจกรรมประกอบดวย การเสวนาพิเศษ

จากนักวิชาการ อาจารย ผูเชี่ยวชาญดานนํา  การแสดงนิทรรศการ  การประกวดภาพถาย “นําในมุมมองที่

แตกตาง” โดยมีผูรวมงานประกอบดวย คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจ  
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 • โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา

  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ไดจัดใหมีโครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา ในสัปดาหสุดทาย

ของทุกเดือน โดยมุงเนนปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกันและเสริมสรางความเขมแข็งทาง

จิตใจใหแกนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรในคณะ 
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ดานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

 ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเปนพันธกิจที่คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรใหความสําคัญ  

โดยในป 2555 มีการดําเนินโครงการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในดานการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน ความรวมมือในการดําเนินงานโครงการวิจัยแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยมีบันทึกความรวมมือ (MOU) กับ

หนวยงานภายนอกที่ยังอยูในระยะเวลาที่ทําขอตกลง ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ จํานวนทั้งหมด 12 

ฉบับ ไดแก

ตารางที่ 6 บันทึกความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับนานาชาติ
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ตารางที่ 6 บันทึกความรวมมือทางวิชาการ (MOU)ระดับนานาชาติ(ตอ)
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ตารางที่ 7 บันทึกความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับชาติ
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บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)                                                               

เครือขายความรวมมือดาน Wetlands

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีการดําเนินโครงการความรวมมือดาน 

Wetlands โดยมีการกอตั้ง The University Network for Wetland Research and Training in the 

Mehong Region เมื่อป 2002 ปจจุบันมีเครือขายจํานวน 18 แหง จาก 7 ประเทศ ไดแก กัมพูชา จีน ลาว 

มาเลเซีย พมา เวียดนาม และ ไทย

 โดยเปนการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันในการจัดต้ังเครือขายความรวมมือเพ่ือดําเนินงานดาน

การศึกษา ฝกอบรม พัฒนาบุคลากร และการวิจัย เกี่ยวกับการอนุรักษระบบนิเวศพื้นที่ชุมนําในภูมิภาคลุมนํา 

ดําเนินการในรูปแบบ Permanent Independent Organization โดยจะมีการหาทุน ประสานงานเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมตาง ๆ ดานการจัดการพื้นที่ชุมนําอยางนอยปละ 1 ครั้ง

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)                                                               

ระหวางคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ กลุมบริษัทฟารมโชคชัย

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ กลุมบริษัทฟารมโชคชัย รวมลงนามใน

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา

ความสามารถทางวิชาการดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การนําผลงานทางวิชาการไปใชประโยชน อีกท้ัง

การสรางองคความรู การสรางเครือขายและนวัตกรรมตาง ๆ ในสวนของขอบเขตความรวมมือ ศึกษาและพัฒนา

กิจกรรมวิชาการดานการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จากการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีสําคัญ ไดแก

นักวิชาการ ภาคธุรกิจ และชุมชนทองถิ่นสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่ของฟารมโชคชัย หรือคณะสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล การแลกเปลี่ยนวิทยากร ในการพัฒนาทางวิชาการและการฝกอบรม และ

สงเสริมการสรางจิตสํานึกและรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และผลการดําเนินกิจกรรมรวมกัน

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)                                                               

ระหวางคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด รวมลง

นามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 เพื่อการสนับสนุนและยกระดับการ

พัฒนาวิชาการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนําสูการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (Eco-

Industry) ตามกรอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงการนําผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากความ

รวมมือทางวิชาการไปใชประโยชน ทั้งการสรางองคความรู บุคลากร เครือขายและนวัตกรรมตาง ๆ 
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ดานองคกรแหงการเรียนรู

 การจัดการความรู  เปนเครื ่องมือหนึ ่งสําหรับการพัฒนาคุณภาพงาน และพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการจัดการความรู เพื่อให

สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหนวยงาน

พัฒนาคุณภาพเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู ดังนี้

กิจกรรม ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู พ.ศ.2556 - 2560

 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู พ.ศ.2556 - 2560 มี

วัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดระดมขอมูล ความคิด และรวมวิเคราะหพัฒนาแผนยุทธศาสตรการ

จัดการความรู ของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรใหมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุตามเปาประสงค

ของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู พ.ศ.2556 - 2560 

วิสัยทัศน  :  การจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ สูการเปนองคการแหงการเรียนรู

พันธกิจ  : สงเสริม สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการจัดการความรูอยางมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ 

   บุคลากร งาน และองคกร

ยุทธศาสตร

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู

  กลยุทธ

  1.1  การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู

  1.2  การสรางแรงจูงใจในการจัดการความรู

  1.3  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู

  1.4  การสื่อสารเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร KM ผานสื่อ

  1.5  การติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร KM

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคความรู

  กลยุทธ

  2.1 การประมวลและสังเคราะหองคความรู

  2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม

  2.3 การบูรณาการ การจัดการความรูในทุกพันธกิจไปสูวิสัยทัศน

  2.4 การสงเสริมใหมีการถอดบทเรียนสรุปการทํางาน (AAR)

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการความรู

  กลยุทธ  

  3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการความรู

  3.2 การสงเสริมรวมกลุม “ชุมชนนักปฏิบัติ” (Community of Practice; CoPs)
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กิจกรรม Faculty Party

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหลักใน

ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และปลูกฝงจริยธรรมเพื่อสรางสรรคความยั่งยืน

ใหกับสิ่งแวดลอมและสังคม องคกรจะบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือรวมใจ

ของบุคลากรทุกฝาย  การสื่อสารนับเปนปจจัยสําคัญที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานและความสําเร็จขององคกร  

เพราะการสื่อสารที่ดียอมกอใหเกิดความเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  ทําใหเกิดบรรยากาศ

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร 

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึง

ริเริ่มกิจกรรม Faculty Party ขึ้น โดยกําหนดใหมีกิจกรรมดังกลาวทุกวันพุธสัปดาหแรกของเดือน เพื่อเปน

เวทีใหกับบุคลากรทุกคนรวมทั้งนักศึกษาของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ไดมีการพูดคุย แลก

เปลี่ยนประสบการณตาง ๆ และรับประทานอาหารรวมกัน เชน  การออกภาคสนามครั้งแรกของนักศึกษา  

ประสบการณการเขารวมอบรมของบุคลากร เปนตน ทั้งนี้ไดมีการบันทึกการจัดกิจกรรม และนํามาเผยแพร

ในรูปแบบคลิปวิดีโอผานทางเว็บไซตของคณะ เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกรและตอยอดไป

สูองคกรแหงการเรียนรูที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

กิจกรรม บรรยายเรื่อง “จุดประกายความคิด เพื่อพัฒนางานประจําสูงานวิจัย R2R” 

 คณะไดจัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง จุดประกายความคิด เพื่อพัฒนางานประจําสูงานวิจัย R2R ใหกับ

บุคลากรของสวนงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการ

ดําเนินโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย R2R ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถพัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคลื่อน

องคกรสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ตลอดจนเพื่อจุดประกายความคิด สรางแรงบันดาลใจ

ในการเรียนรูกระบวนการสรางงานวิจัย ทําใหบุคลากรของคณะเห็นคุณคาจากการทํางานประจํา และนําผลการ

วิจัยมาใชประโยชนในการทํางานไดจริง ทั้งนี้ เพื่อใหคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ประสบความสําเร็จ

ตามวิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธที่กําหนดไว

กิจกรรม บันทึกขุมความรูชาวสิ่งแวดลอม เลม 3 

 การจัดทํา บันทึกขุมความรูชาวสิ่งแวดลอม เลม 3 เปนกิจกรรมที่คณะตองการใหเกิดการขับเคลื่อนและ

เชื่อมตอ จากบันทึกขุมความรูเลม 2 ในป 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงรวบรวมความรูที่เกิดขึ้นจาก

ประสบการณในการทํางานของแตละบุคคล กลุมบุคคล หรือกลุมงานมารวบรวม เพื่อสะดวกในการคนหาแหลง

ความรูที่เปนประโยชน และสามารถนําความรูนั้นไปถายทอด เผยแพร ตอผูที่สนใจในงานนั้น ๆ หรือคนรุนตอ ๆ 

ไป ที่เขามาสานตองานเดิม ทําใหงานดําเนินไปอยางตอเนื่อง

 นอกจากนี้ การจัดทําบันทึกขุมความรูชาวสิ่งแวดลอมนี้ ยังชวยใหบุคลากรในคณะไดเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเทคนิค วิธีการทํางาน ตลอดจนความรูที่เกิดขึ้นจากการทํางานของแตละบุคคล เพื่อนําความรูที่ไดเหลา

นั้นมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาระบบการทํางาน และพัฒนาองคกรอีกดวย
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กิจกรรม สื่อสารเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร KM ผานสื่อ 

 การสื่อสารเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร KM ผานสื่อ จัดขึ้นโดยหนวยพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเปนหนวยงาน

ที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ วางแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ของคณะตามพันธกิจดานตาง ๆ เพื่อสรางศักยภาพใหแกคณะในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรองรับ

การประเมินคุณภาพจากภายนอก สงเสริม ประสานงานและเผยแพร การดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพ

และการจัดการความรู สรางเครือขายความรวมมือดานการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรูกับหนวยงาน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประสานงานการจัดวางฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ และ

เปนศูนยกลางขอมูลเพื่อการคนควาและอางอิง

 จากภารกิจตาง ๆ เหลานี้ ทางหนวยพัฒนาคุณภาพ จึงไดจัดทําจุลสารขาวพัฒนาคุณภาพขึ้น เพื่อเปน

อีกหนึ่งชองทางของการสื่อสารขาวสารความเคลื่อนไหวและการประชาสัมพันธดานพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเนื้อหา

จะเปนดานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการจัดการความรูของคณะ และประเด็นอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของใหบุคลากรของสวนงาน และบุคคลภายนอกไดรับทราบ โดยขาวพัฒนาคุณภาพมีกําหนดออก 2 เดือน

ตอ 1 ฉบับ และสามารถเปดชมไดจากทางเว็บไซต http://www.en.mahidol.ac.th/thai/policy/km.html
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ดานบุคลากรดีเดน

บุคลากรไดรับรางวัลประจําป 2555

 ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา ไดรับรางวัลโครงการวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ ประจําป 2555 โดยคณะ

กรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม ในฐานะเปนผูที่มีผลงานในการนําความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางสรรคประโยชนตอสังคมอยางเปนรูปธรรมเปนที่ประจักษ ในเรื่อง “การ

ลดภาวะโลกรอน” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 และ รางวัลผูทําคุณประโยชนตออุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

(ททท.) ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ป 2555 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 ผศ.เกษม กุลประดิษฐ ไดรับรางวัล Silver Award เนื่องในโอกาสรวมนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การ

สํารวจและจัดทําระบบฐานขอมูล ความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสาน พื้นที่โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี จากการ

ดําเนินงานของโครงการวิจัย อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล    ในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” 

(Thailand Research Expo 2012) จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555

 รศ.ดร.สุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ ไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแตงตํารา เรื่อง การจัดการ

ชายฝง : การบูรณาการสูความยั่งยืน (Coastal Management to Sustainability) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555

 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ไดรับรางวัลโลเชิดชูเกียรตินักวิชาการดีเดนแหงป เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555

 นายสุภาพ สิงคลีประภา ไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป พ.ศ.2555 และเขารับ

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา) ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

 ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ไดรับเกียรติบัตรอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2555 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556
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บุคลากรที่ไดรับการเสนอชื่อในโครงการคัดเลือกขาราชการ  ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2555

กลุมที่ 1  ขาราชการ    ตําแหนงประเภทวิชาการ

    ผศ.เกษม กุลประดิษฐ     ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

กลุมที่ 2  ขาราชการ    ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

    นายสุภาพ สิงคลีประภา    ตําแหนง วิศวกร

กลุมที่ 3  ลูกจางประจําเงินงบประมาณ

    นายนอบ เล็กเจริญ    ตําแหนง คนสวน

กลุมที่ 4  ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณ

    นางสาวยุพิณ ชัยสนิท    ตําแหนง พนักงานประจําหองทดลอง

กลุมที่ 5  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ

    ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม    ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

   พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชีพ

    นางสาวศรีสุภางค ลิมปกาญจนวัฒน  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

กลุมที่ 6  บุคลากรสายวิชาการ   ตําแหนง  รองศาสตราจารย

    รศ.ดร.รัตนวัฒน ไชยรัตน   ตําแหนง รองศาสตราจารย

กลุมที่ 7  ลูกจางชั่วคราว

    นายบุญเลิศ  ศุภอุดมฤกษ   ตําแหนง พนักงานทั่วไป

หมายเหตุ : กลุมที่ 6 และกลุมที่ 7 คณะพิจารณาเพิ่มเติมจากประกาศของมหาวิทยาลัย

บุคลากรท่ีไดรับการเสนอชื่อในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเดนของที่ประชุมสภาขาราชการ 

พนักงาน และลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) ประจําป 2555

ดานบริการดีเดน

  นางสุมณฑา ปลองอิศวร  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ดานบริหารดีเดน

  นางสาวศรีสุภางค ลิมปกาญจนวัฒน  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

ดานวิชาชีพดีเดน

  นายธีรวุฒิ ชิยานนท   ตําแหนง นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร

ดานสรางสรรคนวัตกรรมดีเดน

  นางสาวจาริณี อิ้วชาวนา  ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
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บุคลากรที่ไดรับการเสนอชื่อในการคัดเลือก แมดี - บุคลากรเดน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2555

  นางสุรียรัตน  ทองประภา   ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร

บุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการดีเดน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2555 ไดรับรางวัลจาก

มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานวันครบรอบ 44 ป วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อวันศุกรที่ 1 มีนาคม 2556 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุมที่ 2  ขาราชการ ตําแหนงระดับปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติงาน ไดแก

    นายสุภาพ  สิงคลีประภา    ตําแหนง วิศวกร
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สวนที่ 5 ขอมูลดานอื่น ๆ

งบประมาณ 

การบริหารการเงินและงบประมาณ

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการบริหารและจัดการงบประมาณอยาง

ตอเนื่อง งบประมาณของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มาจาก 2 แหลง ไดแก เงินงบประมาณแผน

ดินและเงินรายไดคณะ โดยมีการวางแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และภารกิจอื่น ๆ ของคณะ 

 ในปงบประมาณ 2555 คณะไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น

109,324,548.60 ลานบาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวนเงิน 59,152,972.60 ลานบาท และ

งบประมาณเงินรายได จํานวนเงิน  50,171,576.00  ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.11 และรอยละ 45.89 ของ

รายรับรวมตามลําดับ สวนรายจายจริงตลอดทั้งปงบประมาณ จํานวนเงิน  81,378,605.25  ลานบาท จาก

งบประมาณแผนดินจํานวนเงิน 57,729,213.69  ลานบาท และงบประมาณเงินรายได จํานวนเงิน  

23,649,391.56  ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.94 และรอยละ  29.06  ของรายจายรวมตามลําดับ และใน

ภาพรวมงบลงทุนมีคาใชจายคิดเปนรอยละ  1.29  ของงบประมาณคาใชจายทั้งหมด ทั้งนี้ในการบริหารจัดการ

ภารกิจตาง ๆ คณะไดใชงบประมาณเงินรายไดมาสนับสนุน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย

และแผนงานที่วางไว  ดังแสดงในตารางที่  8 

ตารางที่  8  งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรและรายจายจริง ประจําปงบประมาณ 2555

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
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ตารางที่  9  งบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรและรายจายจริง ประจําปงบประมาณ 2555

ตารางที่ 10 เงินรายไดคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร (รายรับจริง) ประจําปงบประมาณ 2555
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หลักสูตร

 สถานการณดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในปจจุบันยังคงเปนปญหาที่ทุกภาคสวน

จําเปนตองใหความสําคัญ ไมเพียงเพื่อชะลอความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นเทานั้น แตยังหมายถึง การบุกเบิก

หนทางแหงความอยูรอดแหงมวลมนุษยชาติอีกดวย

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ดังกลาว จึงมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ มีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มุงหวังที่จะกาวไปสูการเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําในดาน

การจัดการสิ่งแวดลอมใหไดในอนาคตอันใกล โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ภายใตปรัชญาที่จะใหหลักสูตรเหลานี้ผลิตนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นักวิชาการสิ่งแวดลอมและ

นักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ดานการปองกัน อนุรักษ และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดการศึกษาแบบสหสัมพันธวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่นําความรูหลากหลาย

สาขามาบูรณาการกัน เพื่อใหนักศึกษามีความคิดอยางเปนระบบ สามารถทํางานเปนทีม แสดงออกถึงความเปน

ผูนํา มีการนําเสนออยางสรางสรรคตอการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนจุดเดนที่จะสงเสริมใหบัณฑิตของ

คณะสามารถกาวไปสูการเปนนักสิ่งแวดลอม หรือบุคลากรที่มีคุณภาพขององคกรตาง ๆ ไดในอนาคต

 ปจจุบันคณะเปดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน 

10 หลักสูตร ไดแก

ระดับปริญญาตรี

1.  หลักสูตร ES

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science and

       Technology

2.  หลักสูตร EV

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

       (หลักสูตรนานาชาติ)

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science 

       (International Program)

ระดับปริญญาโท

3.  หลักสูตร ET (ภาคปกติ)

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Technology of Environmental 

     Management
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4.  หลักสูตร ETS (ภาคพิเศษ)

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Technology of Environmental 

      Management

5.  หลักสูตร AT

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา

    ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Appropriate Technology for Resources 

       and Environmental Development

6.  หลักสูตร EP

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Sustainable Environment Planning

7.  หลักสูตร MT

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี

       สิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)

 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Environmental Management and 

       Technology (International Program)

8.  หลักสูตร RM

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

    (หลักสูตรนานาชาติ)

 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Natural Resource Management 

    (International Program)

9.  หลักสูตร IE

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและ

       สิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)

 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Industrial Ecology and Environment

    (International Program)

ระดับปริญญาเอก

10.  หลักสูตร Ph.D.

 ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

       (หลักสูตรนานาชาติ)

 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies

    (International Program)
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โดยในปการศึกษา 2554 มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น  158  คน  ดังแสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2554  (ขอมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2555)



42 รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะการไดงานทําและศึกษาตอของบัณฑิต
 จากการสํารวจภาวะการไดงานทําและศึกษาตอของบัณฑิต คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2554 มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได

งานทําและศึกษาตอตามรายละเอียด ดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2555)

ตารางที่ 12 สถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังสําเร็จการศึกษา

ตารางที่ 13 สถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโทหลังสําเร็จการศึกษา

ตารางที่ 14 สถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลังสําเร็จการศึกษา
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ทุนสนับสนุนการศึกษา

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งจากภายนอกและภายในคณะ 

โดยมอบใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามรายละเอียด ดังนี้

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี

  แหลงทุนภายนอก รวมจํานวนเงิน  351,500.00 บาท

  แหลงทุนภายใน  รวมจํานวนเงิน  295,780.00 บาท

 นักศึกษาระดับปริญญาโท

  แหลงทุนภายนอก รวมจํานวนเงิน  412,454.00 บาท

  แหลงทุนภายใน  รวมจํานวนเงิน    80,000.00 บาท

ตารางท่ี 15 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนภายนอกคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
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ตารางท่ี 16 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนภายในคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

ตารางท่ี 17 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากแหลงทุนภายนอกคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

ตารางท่ี 18 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากแหลงทุนภายในคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

1
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ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการฝกอบรม

โครงการวิจัย

โครงการวิจัยมีจํานวนทั้งหมด 10 โครงการ ไดรับทุนสนับสนุนรวม 21,656,520.00 บาท

ตารางที่ 19  รายการทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

บาท (69%)



46 รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่  20  จํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดล



47รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่  21  จํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจากรายไดสวนงาน

หมายเหตุ  :  รายไดสวนงาน หมายถึง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการ 

   วิชาการแกสังคมของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

ตารางที่ 22  จํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ
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โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการมีจํานวนทั้งหมด  17    โครงการ 

ไดรับทุนสนับสนุนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  17,618,050.00    บาท

1. ภาคเอกชน  จํานวน   6 โครงการ รวมทุนสนับสนุนรวม  4,232,500.00  บาท 

2. ภาครัฐ  จํานวน 11 โครงการ รวมทุนสนับสนุนรวม 13,385,550.00 บาท
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ตารางที่  23  จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ไดรับทุนจากหนวยงานภาคเอกชน

(บาท)



50 รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่  24   จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ไดรับทุนจากหนวยงานภาครัฐ

(บาท)



51รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่  24   จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ไดรับทุนจากหนวยงานภาครัฐ (ตอ)

(บาท)



52 รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการฝกอบรม บรรยายพิเศษ และประชุมวิชาการ

ในป  2555  คณะไดมีการจัดฝกอบรม  บรรยายพิเศษ และประชุมวิชาการ  จํานวน 15 โครงการ  ดังนี้

 1. โครงการฝกอบรม     จํานวน     13 โครงการ 

 2. การบรรยายพิเศษและประชุมวิชาการ จํานวน      2 โครงการ 

ตารางที่   25   จํานวนโครงการฝกอบรม ปงบประมาณ 2555



53รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่ 25 จํานวนโครงการฝกอบรม ปงบประมาณ 2555 (ตอ)

ตารางที่  26  จํานวนการบรรยายพิเศษ และการประชุมวิชาการ ปงบประมาณ 2555



54 รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

จํานวนผลงานตีพิมพป พ.ศ. 2554 (ปปฏิทิน)

 คณะมีผลงานตีพิมพระดับชาติ จากฐานขอมูล TCI จํานวน 19 เรื่องและผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ 

จากฐานขอมูล ISI และ SCOPUS จํานวน 11 เรื่อง

ตารางที่ 27 ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ  ป 2554



55รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่ 27  ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ  ป 2554 (ตอ)



56 รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่ 27  ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ  ป 2554 (ตอ)



57รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่ 28  ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ป 2554



58 รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่ 28 ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ป 2554 (ตอ)
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คลินิกสิ่งแวดลอม

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะมีการดําเนินงานดานการเรียน

การสอน และการศึกษาวิจัยคนควาแลว ยังมีการใหบริการทางวิชาการกับสังคม โดยดําเนินงานผาน คลินิก

สิ่งแวดลอม  (Environment Clinic Center; EnCC)  ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยบริการใหคําแนะนํา ปรึกษาดาน

วิชาการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม การศึกษาวิจัยถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นจากการใช

เทคโนโลยีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรจากธรรมชาติและลดการปลอยมลพิษซึ่งกอใหเกิด

ผลเสียตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการควบคุม ปองกันและแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมอื่น ๆ แกผูประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมหรือผูเกี ่ยวของ และประชาชนผูที ่สนใจทั่วไปโดยผูเชี ่ยวชาญจากคณาจารยของคณะ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความรูและประสบการณดานการจัดการ

ส่ิงแวดลอม รวมถึงการควบคุมมลพิษในสาขาตาง ๆ  อาทิเชน มลพิษทางนาํ อากาศ เสียง กากของเสีย สารอันตราย

เทคโนโลยีสะอาดและกฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน รายละเอียดการใหบริการตรวจวัดคุณภาพ ดานตาง ๆ  มีดังนี้

 ดานนําใหบริการตรวจวิเคราะหหาคา BOD  COD  DO  Coliform Bacteria Oil & Grease คาการ

นําไฟฟา คาความเปนกรดเปนดาง ความกระดางของนาํของแข็งละลายท้ังหมด โลหะท่ีมีอยูในนาํซัลเฟตฟอตเฟต

ไนเตรตคลอไรดแอมโนเนีย ฯลฯ สามารถวิเคราะหไดทั้งนําเสีย นําอุปโภค นําบริโภค

 ดานดินใหบริการตรวจวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารของพืชในดิน เชน ปริมาณอินทรียวัตถุ

ฟอสฟอรัสหาคาความเปนกรดเปนดาง และขนาดอนุภาคของดิน เปนตน

 จํานวนตัวอยางที่คลินิกสิ่งแวดลอมใหบริการตรวจวัดและวิเคราะหพารามิเตอร ในปงบประมาณ 2555  

รวมทั้งหมด 861 ตัวอยาง คิดเปนเงินรายรับ 756,815.00 บาท จํานวนหนวยงานที่สงตรวจวิเคราะหมีทั้งหมด 

45 หนวยงาน ในจํานวนนี้ไดใชบริการตรวจวิเคราะหดานดินจํานวน 4 หนวยงาน ใชบริการตรวจวิเคราะหดาน

นําจํานวน  41 หนวยงาน  
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ตารางที่ 29  รายรับคาวิเคราะหตัวอยางจากโครงการตรวจวัดและวิเคราะหพารามิเตอรดานสิ่งแวดลอม 

เดือนตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555
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ประมวลภาพกิจกรรมประจําปงบประมาณ 2555

ภาพที่ 1 การจัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง Rio+20 พัฒนาอยางยั่งยืนประเด็นทาทายสูการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

  ของประเทศ และการประชุมเครือขายมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอสังคม (USR&S Core Group คร้ังท่ี 5)

  วันที่ 29 สิงหาคม 2555

ภาพท่ี 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล E-books

  วันท่ี 21 มีนาคม 2555
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ภาพที่ 3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

  เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร วันที่ 21 มีนาคม 2555

ภาพที่ 4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชงาน Search Engine และ Social Media

  อยางมีประสิทธิภาพ วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 และ 31 สิงหาคม 2555

ภาพที่ 5 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทําโปสเตอร วันที่ 9 สิงหาคม 2555 
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ภาพที่ 6 โครงการคายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม (Youth Envi-Camp) วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2554

ภาพที่ 7 โครงการคายผูนําเยาวชนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รุนที่ 4

  (Power Green Leader Camp 4)  วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2554

ภาพที่ 8 โครงการคายเยาวชนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รุนที่ 6 

  (Power Green Camp 6) วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2554



64 รายงานประจําป 2555 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพที่ 9 โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Health and Geographic Information System

  วันที่ 6 – 17 กุมภาพันธ 2555

ภาพที่ 10 โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Life Cycle Thinking : Tool and Its Application

  วันที่ 5 – 16 มีนาคม 2555

ภาพที่ 11 โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Environmental Management Emphasis 

  on the Sustainability Management of Industry วันที่ 19 – 28 มีนาคม 2555
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ภาพที่ 12 โครงการคายวิทยาศาสตรเยาวชน SCG Sci-Camp รุนที่ 23 วันที่ 2 – 9 เมษายน 2555

ภาพที่ 13 โครงการโรงเรียนสิ่งแวดลอมของ อบจ.สมุทรสาคร รุนที่ 5

  วันที่ 20 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2555

ภาพที่ 14 โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Natural Disasters Management

  วันที่ 28 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2555
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ภาพที่ 15 โครงการฝกอบรมนานาชาติ  หลักสูตร Life Cycle Impact Assessment for Environmental  

  Management  วันที่ 25 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2555

ภาพที่ 16 โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร IWRM and Climate Change Adaptation

  วันที่ 30 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2555

ภาพที่ 17 โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Waste Management for Sustainability 

  วันที่ 3 – 21 กันยายน 2555
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ภาพที่ 18 การลงนามความรวมมือทางวิชาการ

  ระหวางคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ กลุมบริษัทฟารมโชคชัย วันที่ 21 มีนาคม 2555

ภาพที่ 19 การลงนามความรวมมือทางวิชาการ

  ระหวางคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กับ บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด วันท่ี 13 กันยายน 2555
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