


สารจากคณบดี 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานท่ีผ่านมา  คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ท้ังด้านคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค ด้วยการผลิตนักบริหารส่ิงแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีท่ีสุด เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการสร้างระบบและกลไกอย่างถูกต้องและ
เข้มแข็ง ในการขับเคล่ือนองค์กรท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

 

ภาพสะท้อนการเติบโตของคณะ ผ่านผลงานด้านต่าง ๆ อันเป็นเป็นท่ีประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  เกิดขึ้นได้จากการบูรณาการการเรียนรู้และการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษา เพื่อ
สร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับส่ิงแวดล้อมและสังคม ผดุงไว้ซึ่งความเคารพท้ังระบบนิเวศของโลก มวลมนุษยชาติ 
และการใช้ทรัพยากร เพื่อความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม สืบไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ประวัติความเป็นมา  
 
พุทธศักราช 2516 จัดต้ังโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education and 

Research Project) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ เป็นผู้อ านวยการ

โครงการ มีท่ีท าการอยู่ ณ ช้ัน 3 ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของ

ภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

พุทธศักราช 2519 ย้ายส านักงานมาอยู่ ณ ช้ัน 6 โรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ โดยได้รับ
งบประมาณจากมูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation) 

 
พุทธศักราช 2520  ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดต้ังเป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 
พุทธศักราช 2526  ย้ายส านักงานจากโรงแรมราชศุภมิตรมาอยู่อาคาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
   ศาสตร์  ณ ศาลายา  จังหวัดนครปฐม จนถึงปัจจุบัน 

พุทธศักราช 2549 ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคาร  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินมาวางศิลาฤกษ์  เมื่อ

วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2549  และพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒน

ดล” หมายถึง อาคารท่ีบันดาลให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 

2550 และเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 

พ.ศ. 2552 

พุทธศักราช 2556 โครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ เพื่อการจัดการลุ่มน้ าภาคเหนืออย่างบูรณาการและยั่งยืน  ณ อ าเภอสบปราบ 

และอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
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วิสัยทัศน ์
สถาบันช้ันน าแห่งเอเซียด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยาอย่างบูรณาการ  
เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

พันธกิจ 
พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อให้ก้าวไกลไปสู่ระดับสากล 

คณุค่าหลกั 
ผสมผสานอย่างมีส่วนร่วม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เน้นคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการพัฒนา 

เปูาประสงค์หลัก 
1. เพื่อเป็นสถาบันท่ีมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กับสังคม 
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบย่ังยืนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 
โครงสร้างองคก์ร 
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มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 

กลุ่มวิชา 

 

ส านักงานคณบด ี

 
งานบรหิาร 

งานกายภาพและบริการพืน้ฐาน 

งานนโยบายและแผน 

งานบรกิารการศึกษา 

งานคลังและพัสด ุ

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

งานสารสนเทศ 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจดัการพืน้ที่ชุ่มน้ า 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิง่แวดลอ้ม

และทรพัยากร 

ศูนย์วิจัยสัตว์ปุาและพนัธุพ์ืช และพพิิธภัณฑ์

ธรรมชาติวิทยา 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2556-2560 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ เพื่อผลส าเร็จตามพันธกิจ และ
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเปน็เลศิทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1   

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการสหสัมพันธ์วิทยาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. ผลการประเมินหลักสูตร 
3. ร้อยละของหลักสูตรท่ีปรับปรุงตามผลการประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 2  
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะ ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อตอบสนองความต้องการของ

สังคมในระดับประเทศ หรือภูมิภาค 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 
2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าภายใน 6 เดือนหลังส าเร็จการศึกษา 
3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีศึกษาต่อท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
4. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ภายหลังการท างาน 2 ปี 
6. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศักยภาพและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษา 
7. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือภูมิภาค 
8. จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ/ภูมิภาค หรือด ารงต าแหน่งเป็นผู้น าองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้มีมาตรฐานระดับ

สากล พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ร้อยละของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในด้านการศึกษา

เพื่อให้มีมาตรฐานระดับสากล 
2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4  
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและการเรียนการสอนของคณาจารย์ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
2. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศและ 
 ต่างประเทศ 
3. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอนและบริหาร 
 จัดการการศึกษา 
4. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีความก้าวหน้าทางสายวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 5 
สร้างและพัฒนาระบบปัจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
3. จ านวนโครงการภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
4. จ านวนของรายวิชาท่ีมีการจัดท า E-learning 
5. จ านวนสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
6. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเปน็เลศิทางวิจัย การบรกิารวิชาการ และการฝึกอบรม 
กลยุทธ์ที่ 1 

 สร้างบรรยากาศ และระบบสนับสนุนการวิจัย  

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. จ านวนเงินทุนวิจัยและค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ท่ีมาจากรายได้ส่วนงาน 
2. จ านวนครั้งท่ีมีการจัด Research Talk 
3. จ านวนกลุ่มวิจัยท่ีเกิดข้ึนตามทิศทางนโยบายของคณะ 
4. ร้อยละของบุคลากรสนับสนุนด้านการวิจัยท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
5. ร้อยละของบุคลากรท่ีท าวิจัยหรือได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2   
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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3. จ านวนเครือข่ายการวิจัยหรือการบริการวิชาการ 
4. ได้รับใบรับรองท่ีหน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการ (ระดับชาติ/นานาชาติ) 

กลยุทธ์ที่ 3   
ยกระดับความเป็นเลิศทางการวิจัย/บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. จ านวนการอ้างอิงข้อมูล ผลงานวิจัย 
2. จ านวนผลงานตีพิมพ ์
3. การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ป ี
4. จ านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 
5. จ านวนผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดรายได้ หรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 
6. จ านวนโครงการวิจัย/โครงการฝึกอบรม และ/หรือโครงการบริการวิชาการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ชี้น าการรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

กลยุทธ์ที่ 1  
พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสู่สาธารณชน 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. จ านวนระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเชิงรุก 
2. จ านวนเร่ือง/ครั้ง/โครงการ/กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ 
3. ความหลากหลายของสื่อท่ีใช้ในการเผยแพร่ความรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2  
สร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน ประเทศ และภูมิภาค 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
2. จ านวนกิจกรรมรวมทุกเครือข่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
3. ผลงานท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

กลยุทธ์ที่ 3  
สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. ผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 4  
ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (Envi Watch) 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. การติดตามตรวจสอบและเสนอแนะวิธีการแก้ไขสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนรายงานการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละของปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการแก้ไข 

กลยุทธ์ที่ 5   
สร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางในการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ

และภูมิภาค 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. จ านวนเร่ืองท่ีมาขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคก์รแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1   

พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่ อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์องค์กรอย่างมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในระบบการบริหารงานขององค์กร 
2. ร้อยละของผลการด าเนินงานท่ีส าเร็จตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ 
3. ร้อยละของแผนงานท่ีปฏิบัติตามแผน 
4. ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานตามแผน 

กลยุทธ์ที่ 2   
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร 
2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร 
3. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 3  
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการด าเนินงานขององค์กร 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ 
1. จ านวนของระบบการบริหารจัดการท่ีใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
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2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
กลยุทธ์ที่ 4  

สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเตรียมความพร้อมของบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สู่ประชาคมอาเซียน 
2. จ านวนผลงานหรือผลลพัธ์ท่ีเตรียมความพร้อมของบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่ 
 ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 5  
สร้างความเข้มแข้งด้านบริหารจัดการงานคลัง 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการอบรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคลังและพัสดุ 
2. จ านวนโครงการ/รายงานติดตามหรือคาดการณ์เร่ืองการคลังและพัสดุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการใหเ้ปน็องคก์รแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 1  

สร้างระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. จ านวนของบุคลากรท่ีได้รับความก้าวหน้าในสายงาน 
2. จ านวนผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
3. จ านวนของบุคลากรท่ีเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ 
4. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อโครงการหรือกิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2   
สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีปลอดภัยและมีความสุข 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสร้างบรรยากาศความสุขในการท างาน 
2. ระดับความสุขในการท างานของบุคลากร 
3. สถิติอุบัติเหตุหรือเจ็บปุวยท่ีเกิดจากการท างาน 
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ท าเนียบผู้บรหิาร ปี 2556 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลือพล ปุณณกันต์ รองคณบดีฝุายวิชาการ (รักษาการ) 
รองศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีฝุายบริหารและกิจกรรมพิเศษ (รักษาการ) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองคณบดีฝุายบริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา สุจริตกุล รองคณบดีฝุายคลังบริหารสินทรัพย์และการระดมทุน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ข าโสภา รองคณบดีฝุายนโยบายแผนและการบริหารความเสี่ยง 
รองศาสตราจารย์ สยาม   อรุณศรีมรกต ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์และระบบมาตรฐานสากล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ หิญชีระนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝุายกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ปรกึษาคณบด ี

 รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช  

 รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ อุยะเสถียร  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์  

ที่ปรกึษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

 รองศาสตราจารย์สุมาลี  เทพสุวรรณ 

 อาจารย์จิระศักด์ิ  พูนผล 

 รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก  มอญเจริญ 

 รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) มนู  ศรีขจร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  สงวนตระกูล 

 ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์  ปิยะพงศ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณรักษ์  ธีรรัฐ 

 

นางวันทนีย์  โพธิ์กลาง ผู้ช่วยรองคณบดีฝุายวิชาการ 
นางจินตนา  ประสพถ่ิน ผู้ช่วยรองคณบดีฝุายคลังบริหารสินทรัพย์และการระดมทุน 
นางภัทรพร  วัฒนาศรีโรจน์ เลขานุการคณะ 
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อัตราก าลัง 
 

ในปีงบประมาณ 2556 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มี
บุคลากรจ านวนท้ังสิ้น 145 คน   จ าแนกตามสายงานและตามวุฒิการศึกษา  
 

ตารางแสดง จ านวนบคุลากรคณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ จ าแนกตามสายงานและตามวุฒกิารศึกษา 

ประเภทบคุลากร 

จ านวน 
บุคลากร 

ตามสายงาน 
(คน) 

จ าแนกตามวุฒิการศกึษา ลา
ศึกษา
ต่อ 

(คน) 

ปรญิญา 
เอก 
(คน) 

ปรญิญา 
โท 

(คน) 

ปรญิญา 
ตร ี

(คน) 

ต่ ากว่า 
ปรญิญาตร ี

(คน) 

ข้าราชการ (สายวิชาการ) 15 9 6 - - - 

ข้าราชการ (สายสนับสนนุ) 13 - 3 9 1 - 

พนกังานมหาวิทยาลัยเงินอดุหนุน 
(สายวิชาการ) 

37 32 5 - - - 

พนกังานมหาวิทยาลัยเงินอดุหนุน 
(สายสนับสนนุวิชาการ) 

53 - 29 23 1 3 

พนกังานมหาวิทยาลัยเงินรายได ้ 5 - 1 3 1 - 

ลูกจ้างประจ า 15 - - 1 14 - 

ลูกจ้างชั่วคราว 4 1 - - 3 - 

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 3 1 2 - - - 

รวมทั้งสิ้น 145 43 46 36 20 3 

 
ตารางแสดง จ านวนบคุลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท 
อาจารย์ 
(คน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(คน) 

รองศาสตราจารย์ 
(คน) 

ข้าราชการ 3 9 3 

พนกังานมหาวิทยาลัย 14 13 10 

รวม 17 22 13 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ในปีงบประมาณ 2556 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร ์โดยจ าแนกผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ ดังน้ี 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเปน็เลศิทางการศึกษา 
เปูาประสงค์หลัก เพื่อเป็นสถาบันท่ีมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการสหสัมพันธ์วิทยาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ

ร้อยละ 80 90.20 

2 ผลการประเมินหลกัสตูร ร้อยละ 80 100.00 
3 ร้อยละของหลกัสูตรทีป่รบัปรงุตามผลการประเมิน ร้อยละ 90 100.00 

 
กลยุทธ์ 2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคมในระดับประเทศหรือภูมิภาค 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 ร้อยละของนกัศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่
หลักสตูรก าหนด 

ร้อยละ 95 55.30 

2 ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท าภายใน 6 เดอืนหลังส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 80 88.99 

3 ร้อยละของบัณฑติทีศ่กึษาตอ่ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 31.80 

4 จ านวนผลงานวิจัยของนกัศึกษาที่ไดร้ับการตพีิมพ์ใน
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

เรื่อง/ป ี 10 10 

5 ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ ภายหลงัท างาน 2 ปี ร้อยละ 70 87.80 
6 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ศกัยภาพและทกัษะในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศกึษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

12 14 

7 จ านวนนักศกึษาที่ได้รบัรางวัลในระดับประเทศหรือภูมิภาค คน/ป ี 5 5 
8 จ านวนศิษยเ์ก่าที่ไดร้ับรางวัลในระดับประเทศ/ภูมิภาค 

หรือด ารงต าแหน่งเปน็ผู้น าองค์กร 
ร้อยละ 15 30.00 
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กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้มีมาตรฐานระดับ
สากล พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 ร้อยละของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องทางการศกึษา ที่ได้รบัการ
พฒันาศักยภาพ และทกัษะในด้านการศึกษาเพื่อใหมี้
มาตรฐานระดบัสากล 

ร้อยละ 60 63.00 

2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะของบคุลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

5 5 

 
กลยุทธ์ 4 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและการเรียนการสอนของคณาจารย์ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุสมบตัิตามมาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 
2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการ

สอนกับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศและต่างประเทศ 
ร้อยละ 5 16.98 

3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีพ่ัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ในด้านการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 5  

4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางสายวิชาการ ร้อยละ 5 2.04 

 
กลยุทธ์ 5 สร้างและพัฒนาระบบปัจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลกัสตูร โครงการ/
กิจกรรม 

3 4  

2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางการศกึษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

เครือข่าย 5 11 

3 จ านวนโครงการภายใต้เครอืข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 6 

4 จ านวนของรายวิชาที่มีการจัดท า E-learning รายวิชา 2 4 
5 จ านวนสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ชิ้น 2 1 
6 จ านวนระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสนบัสนนุการศกึษาและ

กระบวนการเรียนรู ้
ระบบ 2 9 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเปน็เลศิทางวิจัย การบรกิารวิชาการ และการฝกึอบรม 
เปูาประสงค์หลัก เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
กลยุทธ์ 1 สร้างบรรยากาศและระบบสนับสนุนการวิจัย 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 จ านวนเงินทนุวิจัยและค่าตอบแทนผลงานตพีิมพ์ทีม่าจาก
รายได้ส่วนงาน 

บาท 700,000 653,000 

2 จ านวนครั้งที่มีการจัด Research Talk ครั้ง 5 3 

3 จ านวนกลุ่มวิจัยที่เกดิขึ้นตามทิศทางนโยบายของคณะ กลุ่ม 1 - 
4 ร้อยละของบุคลากรสนับสนนุด้านการวิจัยที่ได้รับการ

พฒันาศักยภาพ 
ร้อยละ 80 92.00 

5 ร้อยละของบุคลากรที่ท าวิจัยหรอืไดร้ับทนุสนับสนนุการท า
วิจัย 

ร้อยละ 18 25.00 

กลยุทธ์ 2 พัฒนระบบการบริหารจัดการศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 ห้องปฏิบตัิการไดร้ับการรบัรองคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ใบรับรอง 1 1 

2 ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารอยู่ในระดบัดีถึงดีมาก ร้อยละ 80 93.70 
3 จ านวนเครือข่ายการวิจัยหรือการบริการวิชาการ เครือข่าย 12 12 
4 ได้รบัใบรบัรองที่หน่วยงานได้รบัการรับรองมาตรฐาน

คณุภาพการบรกิาร (ระดบัชาติ/นานาชาติ) 
ใบรับรอง 1 1 

กลยุทธ์ 3 ยกระดับความเป็นเลิศทางการวิจัย/บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 จ านวนการอ้างอิงข้อมูลงานวิจัย ครั้ง/เรือ่ง 1.19 1.29 

2 จ านวนผลงานตพีิมพ ์ เรื่อง 32 47 
3 การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี ครั้ง/เรือ่ง 2.36 2.53 
4 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รบัการสนบัสนนุจากภาคเอกชน

ทั้งในและต่างประเทศ 
โครงการ 2 5 

5 จ านวนผลงานวิจัยที่ก่อใหเ้กดิรายได้ หรอืผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ 

เรื่อง 1 4 

6 จ านวนโครงการวิจัย/โครงการฝกึอบรม และ/หรือโครงการ
บรกิารวิชาการ 

โครงการ 48 53 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 ชี้น าการรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
เปูาประสงค์หลัก เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กับสังคม 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสู่สาธารณชน 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 จ านวนระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลเชิงรุก ระบบ 2 3 
2 จ านวนเรื่อง/ครั้ง/โครงการ/กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง/ครั้ง/

โครงการ/
กิจกรรม 

15 276  

3 ความหลากหลายของสือ่ที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู ้ ประเภท 5 5 
 
กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน ประเทศและภูมิภาค 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย 1 3 
2 จ านวนกิจกรรมรวมทุกเครือข่าย กิจกรรม 3 4 

3 ผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เรื่อง 2 4 
 
กลยุทธ์ 3 สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

คน 100 1,277 

2 จ านวนกิจกรรมรกัษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1 9 
3 ผลการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรม ร้อยละ 70 84.20 

กลยุทธ์ 4 ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (Envi Watch) 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 การตดิตามตรวจสอบและเสนอแนะวิธกีารแก้ไข
สิ่งแวดล้อม 

ครั้ง/เรือ่ง 5 51 

2 จ านวนรายงานการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เรื่อง/ฉบบั 5 135 

3 ร้อยละของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รบัการแก้ไข ร้อยละ 50 80.00 
กลยุทธ์ 5 สร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางในการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ
และภูมิภาค 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 จ านวนเรื่องที่มาขอค าปรกึษาหรอืค าแนะน าด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เรื่อง 5 12 

2 ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารอยู่ในระดบัดีถึงดีมาก ร้อยละ 70 93.70 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคก์รแบบมีส่วนร่วม 
เปูาประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบย่ังยืนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์องค์กรอย่างมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 ระดบัความพึงพอใจของบคุลากรในระบบการบริหารงาน
ขององคก์ร 

ร้อยละ 70 78.60 

2 ร้อยละของผลการด าเนนิงานที่ส าเร็จตามเปูาหมาย
ยุทธศาสตร ์

ร้อยละ 80 84.93 

3 ร้อยละของแผนงานทีป่ฏบิัตติามแผน ร้อยละ 80 87.72 

4 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 95 68.60 

 
กลยุทธ์ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้ารบัการอบรมเพือ่พัฒนา
ศักยภาพในการบรหิาร 

ร้อยละ 50 50.91 

2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการบรหิารจัดการองคก์ร 

โครงการ/
กิจกรรม 

5 5 

3 ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร้อยละ 80 81.64 

 
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการด าเนินงานขององค์กร 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 จ านวนของระบบการบรหิารจัดการที่ใช้สารสนเทศเปน็
เครื่องมือในการด าเนินงาน 

ระบบ 7 9 

2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ร้อยละ 90 - 
 
กลยุทธ์ 4 สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เตรียมความพรอ้มของ
บุคลากร นกัศกึษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่ประชาคม
อาเซียน 

โครงการ/
กิจกรม 

2 3 

2 จ านวนผลผลติหรอืผลลพัธ์ที่เตรียมความพรอ้มของ
บุคลากร นกัศกึษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่ประชาคม
อาเซียน 

เรื่อง/ชิ้น 1 2 
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กลยุทธ์ 5 สร้างความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการงานคลัง 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 จ านวนบคุลากรที่ไดร้ับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานคลัง 

คน 10 21 

2 จ านวนโครงการ/รายงานตดิตามหรอืคาดการณเ์รือ่งการ
คลังและพัสด ุ

โครงการ/
ฉบับ 

2 2  

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรให้เปน็องคก์รแหง่การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
เปูาประสงค์หลัก เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ 1 สร้างระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 จ านวนของบคุลากรที่ได้รบัความก้าวหน้าในสายงาน คน 2 - 
2 จ านวนผลงานที่ได้รบัการเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง 7 9 
3 จ านวนของบคุลากรที่เข้ารบัการพัฒนาศักยภาพด้านการ

จัดการความรู้ 
คน 30 34 

4 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีพ่ัฒนาการเรียนรู้ของ
บุคลากร 

โครงการ/
กิจกรรม 

25 39  

5 ระดบัความพึงพอใจของบคุลากรตอ่โครงการหรอืกจิกรรม
อยู่ในระดบัดี ถึงดีมาก 

ร้อยละ 70 81.85 

 
กลยุทธ์ 2 สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีปลอดภัยและมีความสุข 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ หน่วยนับ แผน ผล 

1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภยัและสร้าง
บรรยากาศความสุขในการท างาน 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 7 

2 ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรอยู่ในระดบัดีถึงดี
มาก 

ร้อยละ 70 64.10 

3 สถิติอุบตัิเหตุหรือเจ็บปุวยที่เกดิจากการท างาน ครั้ง < 2 ครั้ง 0 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนนิงานตามแบบประเมิน 

ผลการปฏิบตัิงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 

ผลการด าเนนิงานตามแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2556  ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ตลอดจนมี
กระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน และมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดระบบ ความ
เช่ือมโยง และความสอดคล้อง รายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคลอ้งของยทุธศาสตรค์ณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์กบัยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัมหดิล 

  
  

  
1. สร้างความเปน็เลศิในการวิจัย 

2. สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

3. สร้างความเปน็เลศิในการบรกิารสุขภาพ 

    และบรกิารวิชาการ 

4. สร้างความเปน็สากล 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

6. สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลย ี

    สารสนเทศและการสือ่สารเป็นพืน้ฐาน 

7. ความกลมกลืนในความหลากหลาย 

8. การบริหารจัดการเพือ่ความยั่งยืน 

9. สร้างความเปน็เลศิด้านทรพัยากรบุคคล 

1. สร้างความเปน็เลศิทางการศึกษา 

2. สร้างความเปน็เลศิทางวิจัย         

   การบรกิารวิชาการ และการฝึกอบรม 

  

3. ชี้น าการรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 

4. การพฒันาระบบการบริหารจัดการ 

   องค์กรแบบมีส่วนร่วม 

5. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรูอ้ย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

ยุทธศาสตร ์ Weight (%) 

ผลการด าเนนิงาน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของ Index 

Weight % (%) 

1 สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย 25 

75 

95.00 23.75 66.85 
2 สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 20 98.41 19.68  

3 สร้างความเป็นเลิศในการบริการ
สุขภาพและบริการวิชาการ 

15 75.00 11.25  

4 สร้างความเป็นสากล 10 75.00 7.50  
5 ความรับผิดชอบต่อสังคม 5 93.33 4.67  

6 สร้างมหาวิทยาลัยท่ีใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็น
พื้นฐาน 

5 

25 

78.33 3.91 23.07 

7 ความกลมกลืนในความหลากหลาย 5 87.67 4.38  

8 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 10 100.00 10.00  
9 สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากร

บุคคล 
5 95.59 4.78  

รวม 100 100  89.92 89.92 
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ส่วนที่ 4  กิจกรรมและผลงานที่ส าคัญ 
 

กิจกรรมเนือ่งในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 

 

ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดสร้างพระพุทธรูป ปางปฐม
เทศนา ศิลปะอินเดีย สมัยคุปตะ โดยท าพิธีสมโภชเบิกเนตรพระพุทธรูปประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ครบรอบ ปีท่ี 40  เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2556 

 ในการน้ี คณะได้จัดท าหนังสือครบรอบ 40 ปี จารึกถึงผลงานท่ีผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยหนังสือเล่ม
น้ีได้เก็บรวบรวมประวัติและผลงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้หน่วยงาน 
ประชาชน และผู้สนใจท่ัวไปได้ศึกษาเรียนรู้ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของคณะ รวมท้ังเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาภายใน
คณะ ใช้เป็นข้อมูลในการสืบค้นผลงานต่าง ๆ ท่ีผ่านมา ตลอดจนถ่ายทอดต่อยังรุ่นต่อไป ให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีได้
เป็นส่วนหน่ึงของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ส่วนงานท่ีมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย 
บริการวิชาการ ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ัง
ในระดับประเทศและภูมิภาค ด้วยการผลิตนักบริหารสิ่งแวดล้อม และนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมท่ีมี
คุณภาพ ต่อไป  
 

ด้านนกัศกึษา 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อยกระดับคุณกาพการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ทางวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังน้ี 

นายชัยนันต์ ก าลังกล้า   นายเจษฎา  จุ้ยประเสริฐ  และ น.ส.ฉัตราภรณ์  มหาศิริพันธ์ 
เข้าร่วมโครงการ    :   โครงการส ารวจและฝกึภาคทะเล เรื่อง ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
  ในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดย เรือส ารวจ ซีฟเดค ประเทศไทย 
วันท่ี : 14 มีนาคม – 12 เมษายน 2556 
 

น.ส.ชนกนันท์ วรรณศิลป์ 
เข้าร่วมโครงการ    :   โครงการ Kizuna Project 2013 ณ ประเทศญี่ปุุน 
วันท่ี : 3 - 13 มีนาคม 2556 
 

น.ส.ธนารัตน์ บัวบาน และ น.ส.สุนิษา เชยกลิ่นเทศ 
เข้าร่วมโครงการ    :   กิจกรรม MU to ASEAN Student Visit : Road Trip to Southern Economic  

Corridor ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

วันท่ี : 17-27 มีนาคม 2556 
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น.ส.ฉัตราภรณ์ มหาศิริพันธ์  

เข้าร่วมโครงการ    :   โครงการ Asia Pacific Leaders Education Program 2013 ณ ประเทศบรูไน  

วันท่ี : 24 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2556  
 

นายกีรติ วานิช  
เข้าร่วมโครงการ    :    ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี 

วันท่ี : 12-15 กันยายน 2556 
 
น.ส.เจตนิพิฐ   วนธรรมพงศ์  และ น.ส.ไปรยา อุรานุกูล 
เข้าร่วมโครงการ    :   ฝึกประสบการณ์ทางวิชาการ / วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยนางาซากิ (Nagasaki  

University) ประเทศญี่ปุุน 
วันท่ี : 22 สิงหาคม - 22 กันยายน 2556 
 

น.ส.ชลพิน  สุทธิพัฒนสมบูรณ์  
เข้าร่วมโครงการ     :   Oussep  Osaka University Short-term student exchange program  

ณ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุุน 

วันท่ี    : 20 กันยายน 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 
 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัย
ดงกุก  (Dongguk University) สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันท่ี 14 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2556 ได้แก่ 

1. น.ส.จุฬาลักษณ์   เชาวน์โอภาส   

2. นายเจษฎา        จุ้ยประเสริฐ   

3. น.ส.ฉัตราภรณ์    มหาศิริพันธ์   

4. น.ส.ณัฐณิชา      ตันรัตนพิทักษ์   

5. นายต่อศักด์ิ       นวนิล   

6. น.ส.ทัชพร         อัครวณิชเลิศ   

7. น.ส.วชิราภรณ์    ค าใจ   

8. น.ส.ศุภาพร        โลหิตปุระ   

9. น.ส.อภิญญา      แถมสุข   

10. น.ส.ไอสยา        วิศวกรสกาว  
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นักศกึษาที่ได้รบัรางวัลระดบัชาติ 
 

นายเจษฎา  จุ้ยประเสริฐ 
ช่ือรางวัล :     รางวัลความประพฤติดี ประจ าปี 2556 
ช่ือหน่วยงาน :     พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

นายเจษฎา จุ้ยประเสริฐ 
ช่ือรางวัล :     เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขา 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2556 
ช่ือหน่วยงาน :     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ  
น.ส.ธนัชพร สุขเสริม 
ช่ือรางวัล :     เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขา 

 สาขาศิลปวัฒนธรรม  เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2556 
ช่ือหน่วยงาน :     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ  
 
นายกีรติ วานิช 
ช่ือรางวัล :     คนดีศรีสถาบัน 
ช่ือหน่วยงาน :     มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ศิษยเ์ก่าที่ได้รบัรางวัลระดบัชาติ 

ว่าที่ร้อยเอกสมานมิตร พัฒนา  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร รุ่นท่ี 11 

 ปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลคนดีสังคมไทย สาขาผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  
และ คณะกรรมการอ านวยการจัดงานนิตยสารเส้นทางไทย 

 
สมุดสานสายใยรกั กิจกรรมสร้างความผกูพันในองค์กร 
 โครงการสมุดสานสายใยรัก จัดท าข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เพื่อนนักศึกษา
ผู้ปกครอง และอาจารย์ เพื่อเช่ือมโยงสายใยแห่งความรัก ความผูกพัน และความเอาใจใส่ท่ีมีต่อลูก (ศิษย์) โดยสมุด
สานสายใยรัก จะบันทึกกิจกรรมท่ีนักศึกษาสนใจ และบันทึกความเห็นของเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ผู้ปกครอง และผู้บริหารของคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นมุมมอง และแนวทาง ในการพัฒนาจุดเด่น และปรับปรุง
จุดอ่อนของตนเอง เพื่อเป็นการใช้ความรัก และความปรารถนาดีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นัก ศึกษาใช้ชีวิตในบ้าน
สิ่งแวดล้อมหลังน้ีอย่างมีความสุข 
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โครงการ Party ไอติม 
 โครงการ Party ไอติม จัดข้ึนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในระหว่าง
การศึกษา ได้รับค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนเกิดบรรยากาศใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสัมพันธภาพอันดี ความใกล้ชิด ความผูกพันระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา อันจะ
น าไปสู่การวางแผนการเรียน การใช้ชีวิตและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ของนักศึกษาได้อย่างทันท่วงที โดย
มีรูปแบบการพบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ในบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง 
 

กิจกรรมสร้างเครอืข่ายระหว่างสถาบนั 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยการชลประทาน จัดกิจกรรม 
สายสัมพันธ์ นักอนุรักษ์กับนักพัฒนา ความแตกต่างท่ีลงตัว  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมท ากิจกรรมสร้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตนักศึกษาท้ัง 2 สถาบัน พร้อมรับฟังแนวคิดในการท างานเพื่อประเทศชาติร่วมกัน  เมื่อวันท่ี 
20 กรกฎาคม 2556 
 

กิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้ม โครงการ MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิง่แวดลอ้ม 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยด าริของท่านอธิการบดี ร่วมกับกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้จัดท าโครงการ MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรับสมัครนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ท ากิจกรรมในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกของเยาวชนท่ีจะสามารถใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกิจกรรมได้มุ่ง เน้นให้ นักศึกษามีความอดทน มุ่งมั่น มีใจรักในงานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจงานด้านการดูแล ให้ค าแนะน านักท่องเท่ียวในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนเป็นการฝึกจิตใจและร่างกายของเยาวชน ให้มีความอดทนและสนใจท างานเพื่อส่วนรวม โดยก าหนดการ
จัดรูปแบบกิจกรรม ดังน้ี 

Module กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ทดสอบสมรรถนะของร่างกาย  เดือน กันยายน 2556 
2 กิจกรรมเรียนรู้สรรพสิ่งในปุาเบื้องต้น 21-22 กันยายน 2556 
3 เดินปุาและด ารงชีพในปุา 8-10 พฤศจิกายน 2556 
4 การผลิต และ Presentation 20 กุมภาพันธ์ 2557 
5 อาสาสมัครพิทักษ์ปุา 1- 20 เมษายน 2557 

 

กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม วินัย และค่านยิม Intergrity 
เน่ืองในปี 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคม ความมี

คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ ส่งเสริมค่านิยม Intergrity คุณธรรม จริยธรรม 
และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดย
เริ่มจากการใช้สถานการณ์สังคมในปัจจุบันเป็นโจทย์ให้นักศึกษาระลึกถึงสภาวะการอยู่ร่วมกันในสังคม การท างานเป็นทีม 
บทบาทของการเป็นผู้น า บทบาทของสมาชิก และสามารถน ามาใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ซึ่งจะ
น าไปสู่จุดเริ่มต้นท่ีดีของสังคม ตามมติท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย (ทปอ.) ในโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง และเครือข่าย
ความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษา   เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2556 
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ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

ด้านการวิจัย  และนวัตกรรมทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่สังคม 

กลไกการขบัเคลือ่นผลงานตพีิมพ์ 
1. ใหบ้ริการตรวจบทความภาษาอังกฤษโดยผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 
2. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 ระดับชาติ  จ านวนเงิน   1,000 – 2,000    : 1 บทความ 

 ระดับนานาชาติ  จ านวนเงิน 10,000 – 50,000   : 1 บทความ 

 Proceeding ฐานข้อมูล Scopus จ านวนเงิน 2,000 บาท  :  1  บทความ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรบัปรุงระบบวารสาร และค่า Impact Factor  
 

 การด าเนินงานปรับปรุงระบบเว็บไซต์วารสารของ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อให้เป็นสากล 
ด้วยการพัฒนาระบบการส่งต้นฉบับในรูปแบบ Submission Online ท้ังน้ีผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับ online พร้อม
ไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ word  ซึ่งบรรณาธิการของวารสารจะท าการตรวจสอบสถานภาพของต้นฉบับและตอบรับ
ทางอีเมล์ภายใน 7 วัน โดยจุดเด่นของ www.ennjournal.com  มีดังน้ี 

1. สามารถ Download Full Paper ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. มีบทความของวารสารด้านสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 
3. สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความให้บรรณาธิการพิจารณาผ่าน E-mail: EnnrJournal@gmail.com 

และจะมีการพัฒนาให้สามารถติดตามสถานะการส่งบทความได้จากเว็บไซต์ ต่อไป 
 
 
 

จ านวน (ฉบับ) 

แผนภูมิแสดงจ านวนผลงานตพีิมพ์ ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม  2556 
 

mailto:EnnrJournal@gmail.com
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แผนภูมิแสดงอตัราการเพิ่มขึ้นของค่า Impact Factor 
 
ความก้าวหน้าของวารสาร Environment and Natural Resource Journal ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดอยู่ในกลุ่มท่ี 1  มีคุณภาพดีมาก ซึ่งนักศึกษาปริญญาเอก คปก. สามารถ
ตีพิมพ์เพื่อขอจบการศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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ตารางแสดง การด าเนนิโครงการวิจัยบรกิารวิชาการที่ไดร้ับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ องคก์รสนบัสนนุ 

1 โครงการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการกลไกการพัฒนาท่ี
สะอาด พื้นท่ีปลูกยางพาราในจังหวัดกาญจนบุรี 

รศ.สยาม อรุณศรีมรกต บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทช่ัน 
จ ากัด 

2 โครงการการวิจัยและจัดท าฐานข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ 
แอล จังหวัดระยอง ระยะที่ 3 

ผศ.ลือพล ปุณณกันต์     
ผู้ร่วมวิจัย : ผศ.ดร.วิมล สอนแจ่ม 

นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ 
แอล จังหวัดระยอง 

3 โครงการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ 
จ ากัด (ปี 2556) 

รศ.สยาม อรุณศรีมรกต บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ 
จ ากัด 

4 โครงการพัฒนาโครงร่าง และเน้ือหาหลักสูตร ใน
ด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า (ปี 2556) 

ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา บริษัท โตโยต้ามอเตอร์  
ประเทศไทย จ ากัด 

5 โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์
ของอาซิโตน คิวมีน ฟีนอล และบิสฟีนอลเอ 
(Carbon Footprint Product Assessment of 
Acetone, Cumene, Phenol, and Bisphenol A) 

รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 

 
 ผลงานวิจัยทีก่่อให้เกดิรายได้ หรอืผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 
1. ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของกิจกรรมมนุษย์ต่อการกระจายและนิเวศวิทยาของวัวแดง (Bos javanicus) กระทิง 

(Bos gaurus) และช้างปุา (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาสลักพระ : รศ.ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์ 

2. โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารและการพัฒนารูปแบบการปลูกพืชลอยน้ า เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย :  

รศ.ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์ 

3. พันธุ์พืชพื้นบ้าน : ความมั่นคงทางอาหาร นิเวศชุมชนอีสานใต้  :  ดร.กุลวดี  แก่นสันติสุขมงคล 

4. ความมั่นคงทางอาหาร : การประเมินระดับครัวเรือนและชุมชนในมิตินิเวศวิทยามนุษย์ : ดร.กุลวดี  แก่นสันติสุขมงคล 
 

โครงการร่วมสนบัสนุนทนุวิจัย และพฒันาจาก ส านักงานกองทนุสนบัสนนุการวิจัย (สกว.)  

1. แผนงานการศึกษาและพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับเขต

เศรษฐกิจพิเศษทวาย : รศ.ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล 

2. แผนงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าไปสู่การจัดการระบบโลจิสติกสส์ุขภาวะที่รองรับการเปิดท่าเรือน้ าลึก

และนิคมอุตสาหกรรมทวาย : รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต 

3. แนวทางในการจัดการการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีภาคตะวันตกเพื่อรองรับเศรษฐกิจ

พิเศษทวาย : รศ.สยาม อรุณศรีมรกต 
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อนุสิทธบิตัร 

ล าดับที่ เร่ือง เลขที่ค าขอ 
วันที่ย่ืนขอ 
จดทะเบียน 

เลขที่/ออกให้ ณ 
วันที่ / หมดอาย ุ

หมายเหตุ 

1 เครื่องก าจัดขยะอินทรี ย์ภายใน
ครัวเรือนและกรรมวิธีการก าจัด
ขยะอินทรีย์ (ดร.นรินทร์ บุญตา
นนท์, น.ส. สุมนา ขุนนุช,  
น.ส. ทิพรัตน ์อภิญญา) (50:25:25) 

1203000635 29 มิถนุายน 2555 7860 / 15 
กุมภาพันธ์ 2556 /
หมดอายุ 
28 มิถุนายน 61 ต่อ
ได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 
ปี จะหมดอายุ 28 
มิถุนายน 2565 

(ปีงบประมาณ 2556) 
* ไดร้ับเอกสารแจ้งการ
รับรองเมื่อวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2556 

 

สิทธิบตัรทีก่ าลังด าเนนิการยื่นขอจด 
1. การปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตด้วยพอลิยูริเทน (รศ. ดร. กิติกร จามรดุสิต) 
2. เครื่องก าเนิดไฟฟูาพลังงานลมแบบใบพัดสวนทาง (Counter-rotating wind generator) (ดร. นรินทร์ บุญตานนท์) 
3. ชุดผลิตพลังงานไฟฟูาจากลมคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ (Electric generator module from wind of air 

conditioner compressor) (ดร. นรินทร์ บุญตานนท์) 
4. เครื่องเก็บอนุภาคและละอองเกสรในอากาศ (Aerial particle and pollen collector (Pollector)  

(ดร. นรินทร์ บุญตานนท์) 
 
ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
และการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
แล้ว คณะสิ่งแวดล้อมฯ ยังมีการให้บริการทางวิชาการกับสังคม โดยมีหน่วยห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริการให้
ค าปรึกษา แนะน า และบริการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ท่ี
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยวิธีการท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ จึงน าไปสู่การ
ด าเนินการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลท่ีใช้ประเมินความสามารถทางวิชาการของ
ห้องปฏิบัติการ ท่ีครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ต้ังแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความช านาญใน
การวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึกและการรายงานผล มาตรฐานน้ีเน้นองค์ประกอบหลายด้าน ได้แก่ ระบบคุณภาพ
ของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร บุคลากร การปฏิบัติ การแก้ไขและปูองกัน สถานท่ีและสภาวะแวดล้อม 
เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน ความสอบกลับได้ของการทดสอบ การได้การรับรองมาตรฐาน  ISO 
17025 ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการมี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความน่าเช่ือถือ และพัฒนาประสิทธิภาพให้มากยิ่งข้ึน ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงาน
วิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.
17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ข้อก าหนดท่ัวไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 
หมายเลขการรับรองท่ี ทดสอบ 0367 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 โดยมีขอบเขตในการได้รับการรับรอง คือ 

1. ของแข็งแขวนลอย SS (Suspended Solid) อยู่ในช่วง 10-500 mg/L 
2. ของแข็งละลายน้ าท้ังหมด TDS (Total Dissolved Solid) อยู่ในช่วง 200 – 5,000 mg/L 

http://intranet.mahidol/op/ip/ip-database-inventor-detail.asp?id=1133
http://intranet.mahidol/op/ip/ip-database-inventor-detail.asp?id=1366
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โครงการศกึษาและพัฒนาเกณฑ์ส านกังานสเีขียว (Green Office) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์

มาตรฐานส านักงานสีเขียว (Green Office) หรือส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศในการคัดเลือก
และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานได้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแนวทางการประเมิน
ส านักงานสีเขียว (Green Office)  และ ส่งเสริมให้ส านักงานน าเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) ไป
ประยุกต์ใช้  รวมท้ังเพื่อตรวจประเมินและรับรองส านักงานสีเขียว (Green Office) ในหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน 
และหน่วยงานท้องถ่ินต่อไป หลักส าคัญของส านักงานสีเขียว คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในส านักงาน เพื่อลดการ
ใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับรางวัลโล่
เกียรติคุณส านักงานสีเขียว (Green Office) จากนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ อาคารคอนเวนช่ันเซ็น
เตอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 
โครงการศกึษาและจัดการการปนเปื้อนมลพิษและสารอันตรายในผลผลติทางการเกษตรที่ใชเ้ปน็อาหารของ
จังหวัดนครปฐมตามพระราชกระแสรบัสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
The Studies and Management of Pollutant and Toxic Substance Contamination on 
Agricultural Products for Foods in NakhonPathom Province 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาห่วงใยและมีพระราชกระแสรับสั่งถึง
สถานการณ์การปนเปื้อนสารอันตรายในผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนครปฐม ในคราวท่ีคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเฝูาทูลละอองพระบาทเพื่อถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  วันท่ี 2 
เมษายน 2555 ในฐานะท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาและเป็นหน่ึงในประชาคมจังหวัดนครปฐม มี
ความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงาน เพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ
น าความรู้ความสามารถและศักยภาพของมหาวิทยาลัยมารับใช้สังคม  จึงได้ด าเนินการจัดต้ังโครงการศึกษาและ
จัดการการปนเป้ือนมลพิษและสารอันตรายในผลผลิตทางการเกษตรท่ีใช้เป็นอาหารของจังหวัดนครปฐม ข้ึน  โดยมี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานและด าเนินโครงการหลัก  ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล รวมท้ังภาคประชาชน เพื่อด าเนินโครงการไปสู่ความส าเร็จ 

โครงการศึกษาและจัดการการปนเป้ือนมลพิษและสารอันตรายในผลผลิตทางการเกษตรท่ีใช้เป็นอาหารของ
จังหวัดนครปฐม มุ่งเน้นศึกษาการปนเป้ือนมลพิษและสารอันตรายในพืชเกษตรท่ีใช้เพื่อการบริโภคเป็นหลัก  แนวคิด
ท่ีใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบ (system analysis) การประเมินวงจรผลิตภัณฑ์ (life-cycle 
assessment) การประเมินรอยเท้าทางนิเวศ (ecological footprint assessment) การจัดการเชิงบูรณาการ 
(integrated management) และการพัฒนาแบบย่ังยืน (sustainable development) 
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ด้านการศึกษา 
 

โครงการจดัตั้งศนูย์การศกึษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการ
ลุ่มน้ าอย่างบรูณาการในพืน้ที่ภาคเหนือ (ศทสล.) ศนูย์การศกึษาแห่งแรกทางภาคเหนือของ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบท่ีดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและ
ทรัพย์สินจาก บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะ  

ในการน้ี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จึงได้ด าเนินโครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการในพื้นท่ีภาคเหนือ (ศทสล.) โดยมี 
 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่การเป็นศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
 

วัตถุประสงค์ 
1. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนตามองค์ประกอบท่ีเป็นกิจกรรมของชุมชน (Community-Based Natural Resource 
Management: CBNRM) ท่ีทันสมัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล 

2. ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรม บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการ
วิชาการในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเน้นชุมชนเป็น
ศูนยก์ลางในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และเช่ือมโยงเครือข่าย นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวกับด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามองค์ประกอบท่ีเป็นกิจกรรม
ของชุมชน 

4. ส่งเสรมิงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนตามองค์ประกอบท่ีเป็นกิจกรรมของชุมชน 

5. ท าหน้าท่ีผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการศึกษาวิจัย ฝึกอบรมด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามองค์ประกอบท่ีเป็นกิจกรรมของชุมชนและสามารถ
น าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

 

แผนการด าเนนิงานด้านการศึกษา 
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยจัดการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (ภาคพิเศษ)  
 

แผนการด าเนนิงานด้านการบริการวิชาการและการฝกึอบรม 
1. โครงการบูรณาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจอนุ

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการต่อเน่ือง 5 ปี และมีโครงการย่อยภายใต้
แผนงาน 5 โครงการ ได้แก่ 
1.1 โครงการศูนย์เฝูาระวังภัยพิบัติท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศูนย์ผาลาด 
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1.2 โครงการจัดต้ังธนาคารทรัพยากรพันธุกรรมและศูนย์ความหลากหลายทางชีวิภาพ (Bio-resource 
Gene Bank and Genetic Biodiversity Center) 

1.3 โครงการยุทธศาสตร์การปรับตัวสังคมคาร์บอนต่ าเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา : ความ
เช่ือมโยงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจังหวัดล าปาง ประเทศไทย 

1.4 โครงการการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีลุ่มน้ าวัง ศูนย์ผาลาด 
1.5 โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ศูนย์ล าปางเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 
1.6 โครงการอาคารการเรียนรู้อุทยานธรรมชาติวิทยาผาลาด 

 

ด้านสารสนเทศ 

 
ในปีงบประมาณ 2556 คณะได้มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน ดังน้ี 

1. การพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์ล าปาง 

2. ระบบฐานข้อมูล Database 

3. E-learning 

4. การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

ด้านการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
 

โครงการ แม่อนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินโครงการ แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้ง

แรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นปีท่ีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา เพื่อเป็น
การเฉลิมฉลองในวโรกาสพิเศษดังกล่าว ตามแนวคิดท่ีว่า “สิ่งแวดล้อมท่ีดี เริ่มต้นท่ีแม่” และมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลานับ 10 ปี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลแด่แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่
ละภาค ในงานมหิดล-วันแม่ พร้อมท้ังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้แม่มีการเลี้ยงดูบุตรให้มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
ตลอดจนบ่มเพาะให้ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ผลส าเร็จท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการน้ี นอกจากเป็นการส่งเสริมและสร้างก าลังใจให้แก่แม่ท่ีมีการเลี้ยงดู
ลูกให้เห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม และการอุทิศตนต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีประเด็น
หลักในการช้ีน าเร่ืองการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีดี จะต้องเริ่มท่ีครอบครัวเป็นส าคัญ และพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับ
ชุมชน 
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ผลการคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ 
แม่สุนีพร หลี่จา  ด้วยความสามารถทางภาษาท่ีสามารถสื่อสารกับชนเผ่ามูเซอ แม่จึงเป็นผู้น าร่วมกับชุมชนบ้านปางสา
ในการริเร่ิมจัดท าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่จัน  กินพื้นท่ีเกือบ 10 กิโลเมตร  ปัจจุบันน้ีท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์ปลาท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ันแม่ยังเป็นหัวหน้าโครงการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกล้วย เพื่อปลูกปุาถาวรเฉลิมพระ
เกียรติในพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่จัน–แม่สลอง  ตลอดจนเป็นการเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับดินและเป็นแนวกันไฟเปียก  โดย
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในชุมชนได้รู้จักรักและหวงแหนปุาไม้ แม่ยึดหลักงานกับครอบครัวต้องเดินไปด้วยกัน 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะท าให้ผู้รับการถ่ายทอด รักษ์ และ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 
ผลการคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 ภาคกลาง จังหวัดชัยนาท ได้แก่ 
แม่กิมล้ี แซ่ตัน  ด้วยความรักหวงแหนปุา อันเป็นสมบัติของชุมชน แม่กิมลี้ แซ่ตัน จึงได้เป็นผู้น าชุมชนในการต่อต้าน
นายทุนท่ีจะมารับสัมปทานระเบิดเขารังไก่ ร่วมกับชุมชน ในการบุกเบิกและอนุรักษ์ปุาไม่ให้ใครมาบุกรุกพื้นท่ี  แม่ยัง
มีความคิดริเริ่มโดยส่งเสริมให้ชุมชนน าวัชพืช เช่น ผักตบชวามาจักสานเป็นของใช้ จนกลายเป็นสินค้าโอท็อป  ใน
ขณะเดียวกันแม่กิมลี้ยังปลูกฝังให้ลูก ๆ ปลูกต้นไม้ และน าผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน เลือกใช้วัสดุท่ีย่อยสลายง่าย  
ลูกทุกคนรู้รักษ์พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 ภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ 

แม่ฝาติม๊ะ สล ายาดี การสอนลูกให้เป็นคนดี เปรียบเสมือนการรดน้ าพรวนดินต้นไม้ เพื่อรอวันผลิดอกออกผล  แม่
ปลูกฝังให้ลูกทุกคนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีลูกสาวเข้ามาช่วยเหลือเป็นตัวแทนหมู่บ้านช่วยเหลือสังคม ในเครือข่าย
รักษ์โลกที่น้ าตกทรายขาว ผลจากการศึกษาวิจัยสภาพน้ าตกทรายขาว ปรากฏว่าน้ าท่ีน้ าตกแห่งน้ีมีสภาพดี และท าให้
ลูกของแม่ได้รับรู้ถึงความล าบากในการดูแลรักษาปุาต้นน้ าของเรา  ให้ปลอดภัยจากพวกนายทุน นอกจากน้ีแม่ยังชวน
คนในหมู่บ้านท าน้ าหมักชีวภาพ น้ ายาซักผ้า แชมพูสระผม เพื่อหวังว่าจะท าให้สิ่งแวดล้อมดีข้ึน  แม่ฝาติม๊ะยังได้เข้า
ร่วมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   และเป็นผู้ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับชุมชนทรายขาวในเรื่องสิ่งแวดล้อม และโครงการวิจัย
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โดยน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 
 
ผลการคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้แก่ 
แมพู่ลทรัพย์  ศรีช ูด้วยความคิดท่ีว่าบ้าน โรงเรียน และชุมชน  เป็นหัวใจในการสร้างชุมชนและการศึกษา  รวมถึง
การร่วมมือร่วมใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง  แม่มองเห็นทรัพยากรถูกท าลายอย่างเห็นได้ชัด นาข้าวได้
ผลผลิตไม่ดี วิถีตาลโตนดซึ่งมีความผูกพันกับชุมชนในคาบสมุทรสทิงพระมายาวนาน กลับถูกลืมเลือน แม่พูลทรัพย์จึง
เป็นแกนน าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ช่ือว่า “โหนด-นา-เล” หรือการอนุรักษ์ต้นตาลโตนด แม่พูลทรัพย์ได้
ประสานงานกับทางโรงเรียนปลูกตาลโตนดเพิ่มบนคันนาและท่ีสาธารณะ  และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง
ปัญหาปฏิกูล จากการเลี้ยงสุกร จากการประสานงานในครั้งน้ี แม่จึงได้บ่อแก๊ส  จ านวน ๖  บ่อ  เพื่อน าสิ่งปฏิกูลมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ลดรายจ่าย ในครัวเรือน บทบาทของแม่พูลทรัพย์  คือ กระตุ้นให้ชุมชนเกิดความตระหนักในปัญหา 
และร่วมกันดูแลทรัพยากรและสภาพแวดล้อมท่ีก าลังจะหมดไป 
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ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th INWEPF Steering Meeting and Symposium  

ระหว่างวันท่ี 5-7 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในระดบันานาชาติ 

1. University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia 

2. Faculty of Biology, University of Natural Sciences, Vietnam National University, Ho Chi 

Minh City 

3. The University Network for Wetland Research and Trainings in the Mekong Region 

Royal University of Agriculture, Cambodia 

Royal University of Phnom Penh, Cambodia  

National University of Laos, Lao PDR 

Champasack University, Lao PDR 

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 

Mahidol University, Thailand 

Chulalongkorn University, Thailand 

Khon Kaen University, Thailand 

Mahasarakham University, Thailand 

Kasetsart University, Thailand 

INWEPF Thai Committee in collaboration with 
Mahidol University and  Chiang Mai University is 
organizing the 2013 INWEPF Joint Symposium and 
the 10th INWEPF Steering Meeting. The main theme 
of the Symposium is Balancing between Food Safety 
and Food Security in Paddy Production. Outstanding 
papers, concerning on processes operating at the 
ecosystems - environment interface, will be 
published in an impact factor journal. 

2013 INWEPF Joint Symposium and 10th INWEPF 
Steering Meeting,  

5 - 7 November 2013 at Chiang Mai, Thailand. 
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An Giang University, Vietnam 

Can Tho University, Vietnam 

Nong Lam University, Vietnam 

University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tay Nguyen University, Vietnam  

Yezin Agricultural University, Myanmar 

University of Forestry, Myanmar 

National Plateau Wetlands Research Center, Southwest Forestry University, CHINA 

4. The Global Observatory for Ecosystem Services, Michigan State University, U.S.A. 

5. Graduate School of Nutritional and Environmental sciences, University of Shizuoka, 

Japan 

6. Universiti Kebangsaan, Malaysia, The National University of Malaysia 

7. Faculty of Environment and Resource Studies and Asian Center of Environmental 

Research, Meisei University 

8. The University of Manitoba, Canada    
 

 ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในระดับชาต ิ
1. Department of Environmental Quality Promotion (DEQP) 

2. Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen, Kasetsart University 

3. ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จ ากัด 

 ปี พ.ศ. 2554 : ค่ายเยาวชน TOSHIBA CORP. YOUTH CONFERENCE 2011 

ปี พ.ศ. 2556 : Training Course The international training course on “Life Cycle Impact  
 Assessment for Environmental Management” 

       โครงการวิจัยบริการวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จ ากัด 

 Carbon Footprint Product 

 Implementation of Eco-efficiency for the Development of Eco-agro-tourism at  
      Farm Chokchai 
  แผนการด าเนินงานในอนาคต ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จ ากัด 

 Continue CFP to other daily products 

 Evaluation of CFO 

 Food-Eco-Efficiency 
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4. ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท PTT Phenol 
 ปี พ.ศ. 2556 : โครงการฝึกอบรม Eco Seed Camp  

โครงการวิจัยบริการวิชาการ ร่วมกับ บริษัท PTT Phenol 

 โครงการ การพัฒนา บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ด้วยประสิทธิภาพเชิง 

 นิเวศเศรษฐกิจ 

 โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ของอะซิโตน คิวมีน ฟีนอล และบิสฟีนอลเอ  

 (Carbon Footprint Product Assessment of Acetone, Cumene, Phenol, and  

 Bisphenol A) 
 

การสร้างเครือข่ายเพือ่ความเปน็เลศิทางการวิจัย (Research Network) 

1. คุณปราณี จงดีไพศาล ผู้อ านวยการฝุายสวสัดิภาพสาธารณะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

พร้อมคณะ เข้าหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝุาย 3 และคณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 21 

มกราคม 2556 

2. Prof.Dr.Klaus Zeppenfeld, President of Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences (HSHL) ประเทศ

เยอรมนี พร้อมด้วย Mrs. Turkan Hildebrand, Personal Assistant to the President และ Ms. Britta Morzick, 

Head of International Office เข้าหารือเพื่อเจรจาความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Hamm-Lippstadt University วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2556 

3. นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีปูองกันประเทศ (องค์การมหาชน) เข้าหารือการด าเนินงานโครงการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อจัดท าฐานข้อมูลภูมิประเทศพื้นท่ีตามแนวชายแดนในประเทศ ส าหรับสนับสนุนโครงการวิจัยและ

พัฒนาตามแผนแม่บทการจ าลองยุทธ์ และการฝึกเสมือนจริง ของสถาบันเทคโนโลยีปูองกันประเทศ 

(องค์การมหาชน) วันท่ี 24 เมษายน 2556 

4. Mr.Bradford Philips, P.E., Regional Climate Change Adaptation Advisor, Mr.Saengroaj  

Srisawaskraisorn, Climate Change Adaptation Specialist and Mr.Robert Dobias, Team Leader, 

Capacity Building Program, ADAPT Asia-Pacific Project จากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

ของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID) เข้าหารือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(Climate Change) วันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 

5. รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ และ Dr.Jiaguo Director and Professor Center for Global Change & 

Earth Observations Michigan State University Easy Lansing, จากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเย่ียมชม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 7 มิถุนายน 2556 
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6. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าหารือและขอค าแนะน าแนวทางการจัดการระบบ

บ าบัดน้ าเสีย ตลอดจนการจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ของโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย วันท่ี 17 มิถุนายน 2556 

7. Prof.Dr.Paitoon Tontiwachwuthikul คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

University of Regina, Dr.Teerawat Sema, Senior Research Engineer , International Test 

Centre for CO2 Capture (ITC),  คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประเทศแคนาดา เข้า

หารือเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 

8. Prof.Khor Khiam Air, Director of Research Support Office and Bibliometrics Analysis, 

Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ เข้าหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการ Young 

Person’s World Lecture Competition (YPWLC) ระหว่าง Nanyang Technological University 

ประเทศสิงคโปร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมท้ังเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากร (Geo-informatics in Resource and Environment Research and Training Center: 

GIREN) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 29 กรกฎาคม 2556 

9. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความอนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในการท าโครงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

โดยเก็บตัวอย่างน้ าจากโรงเรียนมาท าการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2556 

10. รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ หัวหน้าสถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง 

Green Office วันท่ี 16 สิงหาคม 2556 

11. Prof. Ahmed AI-Shamma’a, Director, Built Environment and Sustainable Technologies 

Research Institute, จาก Liverpool John Moored University ประเทศอังกฤษ เข้าหารือถึงแนวทาง

ความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบัน วันท่ี 8 ตุลาคม 2556 

การสร้างเครือข่ายเพือ่ความเปน็เลศิทางการศกึษา 
1. Prof.Dr.Young Rok Seo ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อเคมีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต  

มหาวิทยาลัยดงกุก สาธารณรัฐเกาหลี เข้าหารือเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมท้ังน าเสนอผลงานการศึกษา  

เรื่อง การกลายพันธุ์และการก่อมะเร็งจากโลหะหนักในสถานการณ์ปัจจุบัน วันท่ี 8 มกราคม 2556 

2. คุณยุทธพล ใจดี ผู้จัดการฝุายสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐาน  คุณสมาชศักด์ิ วิวรรธน์ธนากร ผู้จัดการส่วน 

สนับสนุนเทคนิคสิ่งแวดล้อม ฝุายสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐาน บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด 

(มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ  ตันตระการอาภา อาจารย์ประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าหารือเรื่องระบบการศึกษา โครงการทุนการศึกษาปูนอินทรี และความร่วมมือต่อ

สังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556 
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3. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าหารือเพื่อ 

เจรจาแนวทางความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การท างานระหว่างบุคลากร เพื่อให้เกิด 

ประสิทธิภาพการท างาน วันท่ี 25 เมษายน 2556 

4. Dr. Elvira (Head of Graduate Program in Infrastructure Management ), Dr. R.M. Rustamaji  

Soenantyo, Dr. Endang Mulyani (Dept. of Civil Engineering) และนักศึกษาจาก The  

Infrastructure Management Program of Universitas Tanjungpura (Tanjungpura University),  

Indonesia เข้าหารือเพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน 

การศึกษา วันท่ี 29 พฤษภาคม 2556 

5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Department of Natural Resource 

(DNR), Cornell University U.S.A. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเรียนการสอน 

และงานวิจัย วันท่ี 17 กรกฎาคม 2556  

6. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิทยาลัยการชลประทาน จัดกิจกรรม  

“สายสัมพันธ์ นักอนุรักษ์กับนักพัฒนา ความแตกต่างท่ีลงตัว" ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ในหัวข้อ “ความแตกต่างท่ีลงตัว” และกิจกรรมสันทนาการ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556 

7. สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง เข้าหารือเพื่อ 

ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายเร่ือง Green Office วันท่ี 16 สิงหาคม 2556 
 

ด้านองคก์รแห่งการเรียนรู ้
 

กิจกรรม Faculty Party  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีพันธกิจหลักในด้านการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และปลูกฝังจริยธรรมเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม องค์กรจะบรรลุเปูาหมายและประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ทุกฝุาย การสื่อสารนับเป็นปัจจัยส าคัญที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและความส าเร็จขององค์กร เพราะการสื่อสารท่ี
ดีย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในองค์กร กิจกรรม Faculty Party จึงเป็นช่องทางหน่ึงเพื่อเป็นเวทีให้กับบุคลากรตลอดจนนักศึกษาของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ท้ังน้ีได้มีการ
บันทึกการจัดกิจกรรม และน ามาเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอผ่านทางระบบอินทราเน็ตของคณะ เพื่อเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรและต่อยอดไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยในปีงบประมาณ 
2556 ได้จัดกิจกรรม Faculty Party จ านวนท้ังสิ้น 10 ครั้ง ดังน้ี 

1. ร้อยดวงใจชาว EN วันที่ 2 มกราคม 2556 
2. ชวนคิด ชวนคุย ศูนย์ล าปาง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 
3. Low Carbon Faculty วันที่ 6 มีนาคม 2556 
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4. EN Happy : ร่วมสานความสุขของครอบครัวชาวสิ่งแวดล้อม วันที่ 3 เมษายน 2556 
5. เล่าเรื่องจากการดูงาน ศูนยแ์สดงเทคโนโลยีการอนรุักษพ์ลงังาน อาคารอนุรกัษ์

พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธาน ี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 

6. วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2556 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 
7. การตรวจสุขภาพ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 
8. ระบบควบคุมการท างานระบบปรับอากาศ วันที่ 7 สิงหาคม 2556 
9. แนวทางการจดัตัง้สหกรณ์ในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่ 4 กันยายน 2556 

10. การสัมมนาบคุลากร ปี 2556 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร KM ผ่านสื่อ  
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร KM ผ่านสื่อ จัดข้ึนโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ

พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ วางแนวทางการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคณะตามพันธกิจ
ด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่คณะในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรองรับการประเมินคุณภาพจาก
ภายนอก ส่งเสริม ประสานงานและเผยแพร่ การด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ประสานงานการจัดวางฐานข้อมูล เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและ
อ้างองิ 

จากภารกิจต่าง ๆ เหล่าน้ี หน่วยพัฒนาคุณภาพจึงได้จัดท าจุลสารข่าวพัฒนาคุณภาพข้ึน เพื่อเป็นช่องทางการของ
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ และประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
แก่บุคลากรของส่วนงาน และบุคคลภายนอกได้รับทราบ โดยข่าวพัฒนาคุณภาพมีก าหนดออก 2 เดือน ต่อ 1 ฉบับ และ
สามารถเปิดชมได้จากทางเว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/thai/policy/km.html 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความส าคัญกับระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กร ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับพันธกิจ
หลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นระบบท่ีเป็นองค์รวมไปในทิศทางเดียวกัน  และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ตลอดจนครอบคลุมมาตรฐานด้านต่าง ๆ โดยเน้นท่ีการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการท างาน เพื่อให้หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องเช่ือมโยงกับทุก
หน่วยงานภายในคณะ โดยในปีงบประมาณ 2556 หน่วยพัฒนาคุณภาพ ได้จัดกิจกรรมย่อย ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพองค์กร จ านวนท้ังสิ้น  7  กิจกรรม  ได้แก่ 

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 20 มีนาคม 2556 
2. กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx  
 วันที่ 30-31 มกราคม 2556 
3. กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าระบบงานและกระบวนการท างาน  
 วันที่ 25 เมษายน 2556  
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4. กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ การฝึกประเมินองคก์ร และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556  
5. กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx  
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 
6. กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้สนับสนุนกระบวนการ KM Facilitator  
 วันที่ 11 กันยายน 2556 
7. กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง เครื่องมือและทักษะในการจัดการความรู้ KM Tools and  
 Skills : AAR วันที่ 18 กันยายน 2556 

 
 
จุลสารงานวิจัย และบริการวิชาการ  
 จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าข้ึนโดย
มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนา และยกระดับของจุลสารงานวิจัยฯ ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
2. เพื่อรองรับ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน 
3. เพื่อสร้างบรรยากาศในการวิจัยและส่งเสริมพฤติกรรมด้านวิชาการให้เกิดข้ึน 
โดยเริ่มต้นฉบับปฐมฤกษ์เมื่อเดือนตุลาคม 2555 มีก าหนดออก 2 เดือน ต่อ 1 ฉบับ  เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร 

ISSN 2286-9794  และสามารถเปิดอ่านได้จากทางเว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/newsletter.html 
 
ฐานข้อมูล และบริการออนไลน์ของงานวิจัย 
 ฐานข้อมูล และบริการออนไลน์ของงานวิจัย จัดท าข้ึนเพื่อรวบรวมข้อมูล ความเคลื่อนไหวของงานวิจัยและ
บริการวิชาการผ่านช่องทางอินทราเน็ต  www.en.mahidol.ac.th  

 

http://www.en.mahidol.ac.th/
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ทุนสนบัสนุนโครงการวิจัย จากงานประจ า (R2R Research Grant) 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยท่ีพัฒนามา
จากงานประจ าให้แก่บุคลากรของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีการเสนอขอรับทุน ด้วย
การจัดท างานวิจัยขนาดเล็ก สร้างความรู้เฉพาะเรื่อง (specific knowledge) เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและ
พัฒนางานประจ าให้มีคุณภาพ พัฒนาต่อยอดให้งานประจ าน้ันมีมาตรฐาน และเป็นระบบ เพื่อให้ผู้รับบริการและส่วน
งานได้ประโยชน์สูงสุด จ านวนท้ังสิ้น 4 ทุน ทุนละ 25,000 บาท โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารเงิน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ ท้ังน้ี เงื่อนไขการขอรับทุนก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน
โครงการวิจัยไม่เกิน 1 ปี นับจากวันท่ีเริ่มด าเนินงานวิจัยตามข้อเสนอโครงการท่ียื่นขอรับทุนสนับสนุน และ ผู้รับทุน
สนับสนุน ต้องท าการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาภายใต้กรอบข้อเสนอโครงการในรูปแบบวารสารระดับ
นานาชาติ หรือระดับชาติภายใต้ฐานข้อมูล TCI หรือ ฐานข้อมูลท่ี สกอ. และ สกว. ยอมรับ หรือบทความวิชาการท่ี
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ในรูปแบบ Proceeding ท่ีสามารถน าไปใช้
ประกอบการย่ืนขอต าแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมระดมความคิดเห็น การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน 

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น การ
พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน เมื่อวันท่ี 16-17 ธันวาคม 2556 โดยใช้กระบวนการ 
ZOOPP ท่ีช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกันจากความ
คิดเห็นท่ีหลากหลาย  
 

กิจกรรมบรรยายพิเศษ Research Talk  
 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ Research 

Talk เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัย พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและ

ประสบการณ์ และแบ่งปันความรู้ในการจัดการด าเนินการวิจัย  โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้จัดกิจกรรมบรรยาย

พิเศษ Research Talk จ านวนท้ังสิ้น 3 ครั้ง ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559)  วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 
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2. การจัดท าข้อเสนอแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2556 

3. บุกทวาย : โอกาสงาม ๆ แห่งการวิจัย วันท่ี 29 พฤษภาคม 2556 
  

ด้านบุคลากร 
 

 ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนกลยุทธ์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้ไปสู่เปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการน้ัน ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และเตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
เปูาหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมท้ังสร้าง
บรรยากาศของการท างานเชิงรุก เน้นฝึกฝนทักษะ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ให้สามารถตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของคณะอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยสรุปโครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 
2555-2556 ดังน้ี 

ประเภทบคุลากร 

ปี 2555 ปี 2556 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

บุคลากรสายวิชาการ 28 16 32.00 48 22 41.51 
บุคลากรสายสนับสนนุ 100 46 50.55 150 55 59.78 

รวม 128 62 43.97 198 77 53.10 
 

สรุปการด าเนนิงานโครงการพฒันาบคุลากร ปีงบประมาณ 2555-2556 (ร้อยละ) 
 

 
 

แผนภูมิแสดงการสรุปการด าเนนิงานโครงการพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ 2555-2556 
 

บุคลากรสายวิชาการ (ร้อยละ) บุคลากรสายสนับสนุน (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

ปี 2555 32.00 50.55 43.97

ปี 2556 41.51 59.78 53.10
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นอกจากน้ี ได้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมภายในคณะ และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
รายละเอียด ดังน้ี 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ วันท่ี 19 ธันวาคม 2555 
2. กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล  

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิเคราะห์งาน และการสังเคราะห์งาน วันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 
4. การประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรใหม่ วันท่ี 19 กันยายน 2556 
5. กิจกรรมศึกษาดูงานระบบการด าเนินงานด้านบริหารงานวิจัย ณ ส านักงานบริการการวิจัย คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 19 มีนาคม 2556 
6. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (อาคารปิรามิต) จ.

ปทุมธานี วันท่ี 28 มีนาคม 2556 
7. กิจกรรมศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านการฝึกอบรม ณ คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) 

มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 30 สิงหาคม 2556 
 

บุคลากรได้รบัรางวัล ประจ าปี 2556  
รศ.สยาม อรุณศรีมรกต และ ผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ ผศ.ชุมพร ยุวรี, รศ.ดร.จ าลอง อรุณเลิศอารีย์, รศ.รุ่งจรัส หุตะเจริญ 

และ น.ส.ธารินี บัวดิษฐ์  

ช่ือรางวัล : Best Paper Award  
ผลงาน  : Carbon Footprint at Center Canteen of Mahidol University, Salaya Campus,  

Thailand  
ช่ือหน่วยงาน :      งานประชุม International Conference on Interdisciplinary Research and  

Development in ASEAN Universities 
วันท่ี  : 8 สิงหาคม 2556 

 

รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี 
ช่ือรางวัล : 2013 TRF-CHE Scopus Young Researcher Award  

สาขา Life Sciences and Agricultural Sciences 
ผลงาน  : ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจ านวน 4 เรื่อง 
ช่ือหน่วยงาน :      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (สกอ.) ร่วมกับส านักพิมพ์ Elsevier 
วันท่ี  : 16 ตุลาคม 2556 
 
 

นายศิริพันธุ์  วงษ์ศรี  
ช่ือรางวัล : ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครุฑทองค า 
ช่ือหน่วยงาน :      สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 
วันท่ี  : 1 เมษายน 2557 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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นางสุมณฑา ปล้องอิศวร 
ช่ือรางวัล : แม่ดี-บุคลากรเด่น 
ช่ือหน่วยงาน :      คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันท่ี  : 21 พฤษภาคม 2556 
 

บุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 
2556 ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานวันครบรอบ 45 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ 
 

กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ (ระดับช านาญการ) 
นางสาวนภารัตน์  ขนันทัย   ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ (ระดับปฏิบัติการ) 
นายสุเทศ  สุกไส   ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

กลุ่มท่ี 3 ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ 
นายศิริพันธุ์   วงษ์ศรี    ต าแหน่งพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 

กลุ่มท่ี 4 ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณ 
นายอรัญ  ชาญชัย   ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มท่ี 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
ผศ.ดร. อัจฉรา  อัศวรุจิกุลชัย  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานท่ัวไป 
นางสุมณฑา   ปล้องอิศวร  ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมค้นหาบุคคลต้นแบบ ซึ่งมีค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในส่วนงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ท่ีมีคุณลักษณะของวัฒนธรรมมหิดล (Mahidol Cultures) รวมท้ัง
เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้เห็นแบบอย่างของพฤติกรรม “มหิดล” ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยบุคลากรท่ีได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจ าปี
งบประมาณ 2556 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แก่ 
 

1 รศ.ดร. เบญจภรณ ์ ประภักด ี M – Mastery เปน็นายแหง่ตน 

2 นางสุมณฑา ปล้องอศิวร A – Altruism มุ่งผลเพือ่ผู้อืน่ 
3 นางสาวจาริณ ี อิ้วชาวนา H – Harmony กลมกลนืกบัสรรพสิ่ง 
4 ผศ.ดร.สิทธพิงษ ์ ดิลกวณิช I - Integrity ม่ันคงยิ่งในคณุธรรม 
5 รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจ านงค ์ D – Determination แน่วแน่ท า กล้าตดัสินใจ 
6 รศ.ดร.กติิกร จามรดุสิต O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
7 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดกีุล L – Leadership ใฝุใจเป็นผูน้ า 
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กิจกรรมนกัสร้างสุของคก์ร Happy Creator 
การบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นเปูาหมายส าคัญของคณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี สร้างความสุข ตลอดจนการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว โดยน าเอาแนวคิดในการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตตามหลักการ Happy Workplace ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการก าหนดรูปแบบกิจกรรมการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภายในคณะท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยงไปยังสุขภาวะของบุคลากร ครอบครัว 
สังคม และชุมชนท่ีเกี่ยวข้องให้มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากการด ารงชีวิตท่ีดี ประกอบกับความรู้สึก
พึงพอใจในการท างาน สามารถท างานได้อย่างมีความสุข 

ในปี พ.ศ. 2556 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับรางวัลด้านกิจกรรมนักสร้างสุของค์กร จาก
หน่วยงานภายนอก จ านวน 3 รางวัล ดังน้ี 

 

1. ช่ือรางวัล : ผลงานสร้างสุขในองค์กรดีเด่น ประเภทบทความ กิจกรรมสร้างสุขด้วย MapHR 
2. ช่ือรางวัล    : ผลงานสร้างสุขในองค์กร ประเภทผลงานกระบวนการสร้างสุขด้วย MapHR  

และผลส าเร็จ  
     ช่ือหน่วยงาน :      ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) 
     วันท่ี  : 25 พฤศจิกายน 2556 
 

3. ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศผล Vote กิจกรรมเสริมสร้างความสุขท่ีน่าประทับใจ 
     ช่ือหน่วยงาน :      มหาวิทยาลัยมหิดล 
     วันท่ี  : 28 พฤศจิกายน 2556 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านอื่น ๆ 
 
งบประมาณ 

การบริหารการเงนิและงบประมาณ 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการบริหารและจัดการงบประมาณแผ่นดิน 

และงบประมาณรายได้คณะ เพื่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ และภารกิจอื่น ๆ ของคณะ 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ รวมท้ังสิ้น 144.12 ล้านบาท 

จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน 65.17 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวนเงิน 78.95 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 45.22 และร้อยละ 54.78 ของรายรับรวม ตามล าดับ ส่วนรายจ่ายจริงตลอดท้ังปีงบประมาณ จ านวน

เงิน 97.74 ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน 65.63 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวนเงิน 

32.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.15 และร้อยละ 32.85 ของรายจ่ายรวมตามล าดับ และในภาพรวมงบลงทุนมี

ค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 6.01 ของงบประมาณค่าใช้จ่ายท้ังหมด ท้ังน้ีในการบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ คณะได้ใช้

งบประมาณเงินรายได้มาสนับสนุน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายและแผนท่ีวางไว้ ดังน้ี  

ตารางแสดง งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรและรายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 2556 
หมวดรายจ่าย รับจัดสรร (บาท) รายจ่ายจริง (บาท) 

งบบุคลากร 60,454,969.00 60,912,017.75 
งบด าเนินการ 4,718,797.58 4,718,797.58 
งบลงทุน - - 
งบเงินอุดหนุน - - 

รวมจ านวนเงิน 65,173,766.58 65,630,869.33 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 

ตารางแสดง งบประมาณเงินรายได้ท่ีได้รับจัดสรรและรายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 2556 
หมวดรายจ่าย รับจัดสรร (บาท) รายจ่ายจริง (บาท) 

งบบุคลากร 3,376,911.20 2,395,305.45 
งบด าเนินการ 24,103,218.40 17,764,489.37 
งบลงทุน 9,457,500.00 5,866,552.12 
งบเงินอุดหนุน 41,909,100.00 6,086,615.95 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 104,700.00 - 

รวมจ านวนเงิน 78,951,429.60 32,112,962.89 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 
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ตารางแสดง เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รายรับจริง) ประจ าปีงบประมาณ 2556 
หมวดรายรับ รายรับจริง (บาท) 

รายได้จากการจัดการศึกษา 317,300.00 
รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย 9,312,671.55 
รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุส ารองคลัง 80,590.00 
รายได้จากการลงทุน 447,341.13 
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 2,588,357.60 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น 1,928,428.00 
รายได้จากการรับบริจาค 10,867,386.49 
รายได้จากการด าเนินงานระหว่างกัน 7,816,678.55 
รายได้ท่ีไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานระหว่างกัน 20,489,181.29 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 8,500.00 

รวมจ านวนเงิน 53,856,434.61 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 
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หลักสตูร 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอก จ านวน 9 หลักสูตร ได้แก่ 

ระดบัปรญิญาตร ี
1.  หลักสูตร ES  

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Environmental Science and 

    Technology 
2.  หลักสตูร EV หลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
   (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Environmental Science  
   (International Program) 

ระดบัปรญิญาโท 
1.  หลักสูตร ET  
  ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Technology of Environmental  
  Management 
 

2.  หลักสูตร ETS  
  ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  
        (ภาคพิเศษ) 

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Technology of Environmental  
  Management (Special Program)  

3.  หลักสูตร AS    
ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและนวัตกรรม 

   เพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Appropriate Technology and  

       Innovation for Environmental Security 
4.  หลักสูตร LE  

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม 
   ท่ียั่งยืน  

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Livable City Management and  
   Environmental Sustainability  
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5.  หลักสูตร LES  
ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม 

   ท่ียั่งยืน (ภาคพิเศษ) 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Livable City Management and  

   Environmental Sustainability (Special Program) 
6.  หลักสูตร MT   

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
   สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Environmental Management and  
    Technology (International Program) 

 

ระดบัปรญิญาเอก  
1.  หลักสูตร Ph.D.  

ภาษาไทย :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
     (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies 
    (International Program) 

 

โดยในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา รวมท้ังสิ้น 123 คน ดังน้ี 
ตารางแสดง จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2556) 

หลักสตูร จ านวน (คน) 
ระดับปริญญาตรี  
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 68 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) 1 
ระดับปริญญาโท  
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) 21 
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 10 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
7 

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวางแผนสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 11 
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (นานาชาติ) 2 
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 

(นานาชาติ) 
1 

ระดับปริญญาเอก  
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (นานาชาติ) 2 

รวม 123 
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ภาวะการได้งานท าและศึกษาตอ่ของบณัฑิต 
 จากการส ารวจภาวะการได้งานท าและศึกษาต่อของบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2555 มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้งาน
ท าและศึกษาต่อ ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2556 ดังน้ี 
 

ตารางแสดง สถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังส าเร็จการศึกษา  
สถานะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท างานแล้ว 34 49.27 
ศึกษาต่อ 22 31.89 
ยังไม่ได้งานท า 10 14.50 
ติดต่อไม่ได้ 3 04.34 

รวม 69 100.00 
 
ตารางแสดง สถานภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา  

สถานะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ท างานแล้ว 43 82.70 
ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ 1 01.92 
ยังไม่ได้งานท า 7 13.46 
ติดต่อไม่ได้ 1 01.92 

รวม 52 100.00 
 
ตารางแสดง สถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลังส าเร็จการศึกษา  

สถานะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ท างานแล้ว 2 100.00 

รวม 2 100.00 
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ทุนสนบัสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาท้ังจากภายนอกและภายในคณะ 
โดยมอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 
 นักศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
  แหล่งทุนภายนอก  รวมจ านวนเงิน  481,500.00 บาท 
  แหล่งทุนภายใน  รวมจ านวนเงิน  295,780.00 บาท 
 
 นักศกึษาระดบัปรญิญาโท 
  แหล่งทุนภายนอก  รวมจ านวนเงิน  512,454.00 บาท 
  แหล่งทุนภายใน  รวมจ านวนเงิน    80,000.00 บาท 
 
ตารางแสดง ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากแหล่งทุนภายนอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ล าดับ แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 76,000.00 

2 ทุนสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ 25,000.00 

3 ทุนสมเด็จพระสังฆราช 7,500.00 

4 ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 36,000.00 

5 ทุนบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 15,000.00 

6 ทุนบุญรอดพัฒนานักศึกษา 25,000.00 

7 ทุนมูลนิธิสยามกลการ 10,000.00 

8 ทุนมัสกาตีมูลนิธิ 16,000.00 

9 ทุนกรุงไทยการไฟฟูา 30,000.00 

10 ทุนมูลนิธิพระพิฆเนศ 5,000.00 

11 ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 6,000.00 

12 ทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทย 20,000.00 

13 ทุนเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 80,000.00 

14 สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 50,000.00 

15 ดร.สุรพล ชามาตย์ 50,000.00 

16 สนับสนุนการศึกษาแด่น้องจากศิษย์เก่า ประจ าปีการศึกษา 2555 (คุณกล้า มณีโชติ) 30,000.00 

รวมจ านวนเงิน 481,500.00 
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ตารางแสดง ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากแหล่งทุนภายใน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

295,780.00 

 
ตารางแสดง ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากแหล่งทุนภายนอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อทุน แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงาน
ทางวิชาการภายในประเทศ 

บัณฑิตวิทยาลัย 12,454.00 

2 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ท่ีประสบอุทกภัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 45,000.00 

3 ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน  
ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

สมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย 

75,000.00 

4 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

250,000.00 

5 ทุนสนับสนุนการวิจัย บริษัท Honda 
Automobile 
(Thailand) 
Co., Ltd. 

30,000.00 

6 ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จากสมาคม
ศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

สมาคมศิษย์เก่า 
คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

100,000.00 

รวมจ านวนเงิน 512,454.00 
 
 
ตารางแสดง ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากแหล่งทุนภายใน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนผู้ช่วยสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ  80,000.00 
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ทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ 
18,386,320.00 (60%) 

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการฝึกอบรม 
 

โครงการวิจัย 

โครงการวิจัยมีจ านวนท้ังหมด 18 โครงการ ได้รับทุนสนับสนุนรวม 30,622,420.00 บาท 
 

ตารางแสดง รายการทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

รายการ จ านวนทุน จ านวนเงิน (บาท) 
โครงการจากทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล 6 12,036,100.00 
โครงการจากทุนวิจัยรายได้ส่วนงาน 2 200,000.00 
โครงการจากเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ 10 18,386,320.00 

รวมจ านวนเงิน 30,622,420.00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนประเภทต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2556 

ทุนวิจัยที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
12,036,100.00 (39%) 

ทุนวิจัยที่รายได้ส่วนงาน 
200,000.00 (1%) 
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ตารางแสดง จ านวนทุนวิจัยท่ีได้รับจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา

(ปี) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

การจัดการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มน้ าบึง
บอระเพ็ดอย่างยั่งยืน  

รศ.ดร.ศันสนีย์  ชูแวว งบประมาณ
แผ่นดิน 

1 1,200,000.00 

2 การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา
เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรพันธุกรรม
จากพืชท้องถ่ิน พื้นท่ีศึกษา
จังหวัดอ านาจเจริญ และ
จังหวัดกาญจนบุรี  

ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ งบประมาณ
แผ่นดิน 

1 8,386,100.00 

3 การเพิ่มประสิทธิภาพของ
การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน  

ผศ.ดร.เรวดี  
โรจนกนันท์ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1 450,000.00 

4 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
จัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบัติด้าน
การจัดการทรัพยากรน้ าใน
พื้นท่ีท่ีประสบอุทกภัย 

ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์ 
เท้ียธิทรัพย์ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1 1,200,000.00 

5 การศึกษาพื้นท่ีอาศัย 
รูปแบบเส้นทางการใช้พื้นท่ี
ของและอาหารของชะนี 

Dr.Norberto 
Asensio 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1 600,000.00 

6 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ความเป็นพิษของสาร 
ประกอบนาโนไททาเนียมได
ออกไซด์และ ซิงค์ออกไซด์
ในเซล์ผิวหนังโดยอาศัยสาร
ช่วยการกระจายตัว 

ผศ.ดร.ปรียาพร      
เกิดฤทธิ์ 

ทุนส่งเสริม
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

1 200,000.00 

รวมจ านวนเงิน 12,036,100.00 
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ตารางแสดง จ านวนทุนวิจัยท่ีได้รับจากรายได้ส่วนงาน 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา

(ปี) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 การศึกษาความเป็นพิษของ
สารประกอบนาโนซิลิกอน 
ไดออกไซด์ท่ีมีต่อเซลล์และดีเอ็นเอ
ในเซลล์ชนิดต่าง ๆ โดยอาศัยสาร
ช่วยการกระจายตัว 

ผศ.ดร.ปรียาพร    
เกิดฤทธิ์ 

รายได้ส่วนงาน 1  100,000.00 

2 การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม: 
โครงการปรับปรุงถนนให้เป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
เส้นทางจักรยานและถนนคนเดิน 

อ.ดร.รัชพงษ์  
กลิ่นศรีสุข 

รายได้ส่วนงาน 1 100,000.00 

รวมจ านวนเงิน 200,000.00 
 

หมายเหตุ  :  รายได้ส่วนงาน หมายถึง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ      
      แก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ตารางแสดง จ านวนทุนวิจัยท่ีได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้า

โครงการ 
แหล่งทุน

วิจัย 
ระยะเวลา

(ปี) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 การจัดท าฐานข้อมูลสารมลพิษอินทรีย์
และอนินทรีย์ในดินและตะกอนแม่น้ า และ
การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีน้ า
ท่วม: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี นครปฐม 
พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร 

รศ.ดร.กัมปนาท 
ภักดีกุล 

ส านักงาน
พัฒนา

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี
แห่งชาติ 
(สวทช.) 

1 1,768,000.00 

2 การประเมินคุณภาพน้ าและประเภทแหล่ง
น้ าผิวดินใน 48 แม่น้ าสายหลักของประเทศ
ไทย โดยใช้แบบจ าลองอนุกรมเวลาและ
ดัชนีคุณภาพน้ า 

อ.ดร.นวลจันทร์  
สิงห์คราญ 

ส านักงาน
พัฒนา

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี
แห่งชาติ 
(สวทช.) 

1 250,000.00 

3 การประเมินความเปราะบางของความไม่
มั่นคงอาหารต่อเกษตรกรชาวนาในภาค
ตะวันออกเฉียงหนือของประเทศไทย 

รศ.ดร.นาฏสุดา   
ภูมิจ านงค์ 

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุน
การวิจัย
ร่วมกับ 
ม.มหิดล 

1 800,000.00 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ หัวหน้า
โครงการ 

แหล่งทุน
วิจัย 

ระยะเวลา
(ปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

4 การปนเป้ือนยาเคมีบ าบัดในน้ าผิวดิน 
ระบบบ าบัดน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสียใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

อ.ดร.นรินทร์  
บุญตานนท์ 

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุน
การวิจัย
ร่วมกับ 
ม.มหิดล 

1 800,000.00 

5 แผนงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าไปสู่
การจัดการระบบโลจิสติกส์สุขภาวะท่ี
รองรับการเปิด ท่า เรือน้ าลึกและนิคม
อุตสาหกรรมทวาย 

รศ.ดร.กิติกร   
จามรดุสิต 

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุน
การวิจัย 

1 3,249,000.00 

6 แนวทางในการจัดการการท่องเท่ียวและ
การอ นุรักษ์ สิ่ ง แวดล้ อม ในพื้ น ท่ีภาค
ตะวันตกเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

รศ. สยาม  
อรุณศรีมรกต 

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุน
การวิจัย 

1 2,000,000.00 

7 แผนงานการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
กาญจนบุรีและพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

รศ.ดร.กัมปนาท 
ภักดีกุล 

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุน
การวิจัย 

1 5,407,800.00 

8 แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนใน
ระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของ ชุมชนเกษตรกรชาวนา  จั งหวั ด
ศรีษะเกษ 

รศ.ดร.นาฏสุดา   
ภูมิจ านงค์ 

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุน
การวิจัย 

1 455,030.00 

9 ความสามารถยับย้ังไนตริฟิเคช่ันในระดับไร่
นาของข้าวพื้นเมืองไทย 

อ.ดร. บุญลือ  
คะเชนทร์ชาติ 

ส านักงาน
พัฒนาการ

วิจัย
การเกษตร 
(องค์การ
มหาชน) 

1 1,808,290.00 

10 การบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้น้ าในการผลิตข้าวไทย
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

รศ.ดร.กัมปนาท 
ภักดีกุล 

ส านักงาน
พัฒนาการ

วิจัย
การเกษตร 
(องค์การ
มหาชน) 

1 1,848,200.00 

รวมจ านวนเงิน 18,386,320.00 
 
 



รายงานประจ าปี 2556 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หน้า 53 

 

โครงการบริการวิชาการ 
 

โครงการบริการวิชาการมีจ านวนท้ังหมด      18   โครงการ  
ได้รับทุนสนับสนุนจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน  25,360,120.00  บาท 

 

1. ภาคเอกชน  จ านวน    5   โครงการ   รวมทุนสนับสนุนรวม     5,042,170.00  บาท  
2. ภาครัฐ  จ านวน   13  โครงการ   รวมทุนสนับสนุนรวม   20,317,950.00   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง จ านวนงบประมาณโครงการบริการวิชาการ  
แยกตามประเภทหน่วยงานที่ให้ทุน ปีงบประมาณ 2556 

ภาครัฐ 
20,317,950 บาท (80.10%) 

ภาคเอกชน 
5,042,170 บาท (19.90%) 
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ตารางแสดง จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับทุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้า

โครงการ 
แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 

1 โครงการการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น โครงการกลไกการพัฒนาท่ี
สะอาด  พื้นท่ีปลูกยางพาราในจังหวัด
กาญจนบุรี 

รศ.สยาม   
อรุณศรีมรกต 

บริษัท ไทยฮั้วแพ
ลนเทช่ัน จ ากัด 

180 วัน 450,000.00 

2 โครงการการวิจัยและจัดท าฐานข้อมูล
ด้านสิ่ งแวดล้อมบริ เวณรอบนิคม
อุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล จังหวัด
ระยอง ระยะที่ 3 

ผศ.ลือพล   
ปุณณกันต์ 
ผู้ร่วมวิจัย : 
ผศ.ดร.วิมล   
สอนแจ่ม 

นิคมอุตสาหกรรม 
อาร์ ไอ แอล 
จังหวัดระยอง 

1 ป ี 533,170.00 

3 โครงการการติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม บริษัท เจ.เอส.สตีล  
โปรดักส์ จ ากัด (ปี 2556) 

รศ.สยาม   
อรุณศรีมรกต 

บริษัท เจ.เอส.สตีล 
โปรดักส์ จ ากัด 

1 ป ี 1,100,000.00 

4 โครงการพัฒนาโครงร่าง และเน้ือหา
หลักสูตร ในด้านการพัฒนาภาวะ
ความเป็นผู้น า (ปี 2556) 

ผศ.ดร.จิรพล  
สินธุนาวา 

บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศ

ไทย จ ากัด 

8 เดือน 2,079,000.00 

5 โครงการการประเมินคาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ผลิตภัณฑ์ของอะซิโตน คิวมีน 
ฟีนอล และบิสฟีนอลเอ 

รศ.ดร.กิติกร  
จามรดุสิต 

บริษัท พีทีที  
ฟีนอล จ ากัด 

6 เดือน 880,000.00 

รวมจ านวนเงิน 5,042,170.00 
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ตารางแสดงที่  24   จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 

1 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก   (โครงการ
ต่อเน่ือง-ปี55) 
 *ไม่มีค่าตอบแทน 

ผศ.ลือพล   
ปุณณกันต์ 
ท่ีปรึกษา 
รศ.ดร.อรพินท์  
เอ่ียมศิริ 

ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1 ป ี 318,000.00 

2 โครงการการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) โครงการขยายเขตติดต้ัง
ระบบไฟฟูา ให้เกาะต่างๆ  
(เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) 

รศ.ดร.อรพินท์   
เอ่ียมศิริ 

การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) 

13 เดือน 3,200,000.00 
 

3 โครงการการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) โครงการก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ าไปยัง
เกาะต่างๆ (เกาะพระทอง จังหวัด
พังงา) 

รศ.ดร.อรพินท์   
เอ่ียมศิริ 

การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) 

13 เดือน 3,200,000.00 

4 โครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
 

รศ.สยาม   
อรุณศรีมรกต 

ส านักส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

10 เดือน 1,000,000.00 

5 โครงการการศึกษารวบรวมองค์
ความรู้และวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practices)  ด้านการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย 

อ.ดร.กุลวดี   
แก่นสันติสุขมงคล 

ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

240 วัน 1,000,000.00 

6 โครงการส่งเสริมการจัดท า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม 

รศ.ดร.กิติกร   
จามรดุสิต 

สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

330 วัน 140,000.00 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 

7 โครงการพัฒนาระบบทวนสอบ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม 

รศ.ดร.กิติกร   
จามรดุสิต 

องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

210 วัน 850,000.00 

8 โครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อ
ยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียว
เครือข่ายรักษ์พลังงาน  
ประจ าปี 2556 

ผศ.ดร.จิรพล   
สินธุนาวา 

กองเสริมสร้างทัศนคติ 
ฝุายบริหารและ

แผนงานด้านการใช้
ไฟฟูา 

การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) 

9 เดือน 1,373,790.00 

9 โครงการส ารวจข้อมูลแหล่งก าเนิด
มลพิษจังหวัดนครปฐม 

อ.ดร.รัตนะ  
บุลประเสริฐ 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จ.นครปฐม 

150 วัน 1,052,000.00 

10 โครงการจัดท าต้นฉบับข้อมูลองค์
ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.จิรพล   
สินธุนาวา 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

9 เดือน 1,000,000.00 

11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์
ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้
กฎหมายด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด (ปีท่ี 2) 
ปีงบประมาณ 2556 

อ.ดร.รัตนะ   
บุลประเสริฐ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคท่ี5 (นครปฐม) 

105 วัน 200,000 

12 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัด
นนทบุรี 

อ.สัญชัย   
สูติพันธ์วิหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี 

270 วัน 2,734,160.00 

13 โครงการมาตรฐานสถานศึกษา
ดีเด่นด้านพลังงาน ปี 2556 
โครงการ Energy Mind Award 

ผศ.ดร.จิรพล   
สินธุนาวา 

การไฟฟูานครหลวง 
(กฟน.) 

7 เดือน 4,250,000.00 

รวมจ านวนเงิน 20,317,950.00 
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โครงการฝึกอบรม บรรยายพิเศษ และประชุมวิชาการ 
 
ในปี  2556  คณะได้มีการจัดฝึกอบรม  บรรยายพิเศษ และประชุมวิชาการ  จ านวน  12  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรม    จ านวน      8  โครงการ  
2. การบรรยายพิเศษและประชุมวิชาการ  จ านวน      4  โครงการ  

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง จ านวนโครงการฝึกอบรมบรรยายพิเศษ และประชุมวิชาการ 
แยกตามระดับการจัด  ปีงบประมาณ 2556 

 

ระดับชาติ 7 โครงการ (58%) 

ระดับคณะ 4 โครงการ 

(6.67%) 

ระดับนานาชาติ 1 โครงการ 

(8%) 
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ตารางแสดง จ านวนโครงการฝกึอบรม ปีงบประมาณ 2556 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการฝกึอบรม ระยะ 

เวลา 
จ านวน 
ผู้เข้า
อบรม 

แหล่งเงนิ ระดบัการจัด 
คณะ ชาติ นานา 

ชาติ 
1 โครงการค่ายผู้น าเยาวชนวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม รุ่นท่ี 5 (Power Green Leader 
Camp 5)  

10 – 13 
ต.ค. 55 

25 
 

Banpu - √ - 

2 
 

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
รุ่นท่ี 7 (Power Green Camp 7)  

14 – 21 
ต.ค. 55 

70 
 

Banpu - √ - 

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รุ่นท่ี 1  

6 – 8 
ก.พ. 56 

23 เก็บค่าลง 
ทะเบียน 

- √ - 

4 SCG Sci-Camp รุ่นท่ี 24  11 – 18 
มี.ค.56 

95 
 

SCG - √ - 

5 โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นท่ี 6 

19 เม.ย. 
–  

7 พ.ค.56 

84 
 

อบจ.
สมุทรสาคร 

- √ - 

6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รุ่นท่ี 1 

8 – 10 
พ.ค.56 

13 เก็บค่าลง 
ทะเบียน 

- √ - 

7 โครงการค่ายเยาวชน Eco Seed Camp 10 – 12 
มิ.ย.56 

93 PTT 
Phenol 

- √ - 

8 โครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Waste 
Management for Sustainable 

5 – 24 
ก.ย.56 

17 
 

TICA - - √ 
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ตารางแสดง จ านวนการบรรยายพิเศษ และการประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ 2556 
 

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ระยะ 
เวลา 

จ านวน 
ผู้เข้า
อบรม 

แหล่งเงิน ระดับ 
คณะ ชาติ นานา  

ชาติ 

1 การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การ
พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อการขับเคลื่อนสู่
ความยั่งยืน” 

17 ธ.ค.55 12 เงินรายได้
ส่วนงาน 

√ - - 

2 การบรรยายพิเศษ Research Talk ครั้งท่ี 1 
เร่ือง “เรียนรู้และเข้าใจยุทธศาสตร์การวิจัย
ระดับชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2555-2559)” 

8 ก.พ.56 23 
 

เงินรายได้
ส่วนงาน 

√ - - 

3 การบรรยายพิเศษ Research Talk ครั้งท่ี 2 
เร่ือง “การจัดท าข้อเสนอแผนงานวิจัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วช.” 

13 ก.พ.56 20  
 

เงินรายได้
ส่วนงาน 

√ - - 

4 การบรรยายพิเศษ Research Talk ครั้งท่ี 3 
เร่ือง “บุกทวาย: โอกาสงามๆ แห่งการวิจัย” 

29 พ.ค. 56 24  
 

เงินรายได้
ส่วนงาน 

√ - - 
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จ านวนผลงานตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2555 (ปปีฏิทิน)  
 

 

ตารางแสดง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  ปี 2555 
ล า 

ดับที่ 
เดือนที่
เผยแพร่ 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ หน้า IF  จ านวน
คร้ังที่ถูก
อ้างอิง 

ฐาน 
ข้อมูล 

1 ก.พ. ปกรณ์ สุวานิช การปรับปรุงเผนที่ธรณีวิทยา

หมวดหินภูทอดที่ได้จากหลุม

เจาะส ารวจเกลือหินและโพ

แทชจากลักษณะภูมิประเทศ

และจากหินโผล่บนที่ราบสู ง

โคราช 

วารสารวิจัย มข. 17 1 58-70 - - สกอ

/

สมศ 

/ 

TCI 

2 เม.ย. สุระ พัฒนเกียรต,ิ วีรฉัตร 

ฉัตรป์ัญญาเจริญ, กฤษณัยน์ 

เจริญจิตร 

Integrating vegetation and 

physicalindices with 

satellite imageries for 

carbon storage estimation 

in forest plantation of 

Thailand (บูรณาการดัชนีทาง

กายภาพและพืชพรรณกับ

ข้อมูลดาวเทียมเพื่อประมาณ

การสะสมคาร์บอนในสวนปุา

ของประเทศไทย) 

วารสารสมาคม

ส ารวจข้อมูล

ระยะไกลและ

สารสนเทศ

ภูมิศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย 

13 1 23-29 - - TCI 

3 มิ.ย. Uttraporn T, Sucharitaku 

S, Theeraraj G,   Yuwaree 

C, Navanugrah C, 

Hutacharoen R* 

Waste water minimization: 

Utilization of rubber latex 

residue and swine dung as 

fertilizer for para rubber 

seedling growth 

Environment 

and Natural 

Resources 

Journal 

10 1 53-67 - - TCI 

4 ส.ค. สุระ พัฒนเกียรต,ิ  

กฤษณัยน์ เจริญจิตร 

Applied natural disaster 

risk assessment with 

watershed classification in 

borkaew watershed, 

Chiang Mai, Thailand (การ

ประยุกต์การประเมินความ

เสี่ยงภัยธรรมชาติกับการ

ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าใน

พื้นที่ลุ่มน้ าบ่อแก้วจังหวัด

เชียงใหม่ ประเทศไทย) 

วารสารสมาคม

ส ารวจข้อมูล

ระยะไกลและ

สารสนเทศ

ภูมิศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย 

13 2 1-12. - - TCI 
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ตารางแสดง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  ปี 2555 (ต่อ) 
ล า 

ดับที่ 
 

เดือนที่

เผย 

แพร่ 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ หน้า IF จ านวน

คร้ังที่ถูก

อ้างอิง 

ฐาน 

ข้อมูล 

5 ส.ค. กิตติ โพธิปทัมะ, สมโภชน์ 

น้อยจินดา, พรรทิภา ทองพวง, 

วลีรัตน์ วัฒนชลทิศ, ลือพล 

ปุณณกันต,์ กรวิศฎ์ ณ ถลาง 

การเพิ่มจ านวนยอดใหม่ในขวด

แก้วและการปรับให้คุ้น

สภาพแวดล้อมของต้นกระดุม

ทองเลื้อย (In Vitro shoot 

proliferation and plantlet 

acclimatization of 

creeping daisy) 

วารสาร

วิทยาศาสตร์

เกษตร 

43 2 

(พิเศษ) 

641 

- 

644 

- - สกอ 

/สมศ 

/TCI 

6 ส.ค. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย*,  

นิภาวรรณ ชูชาติ,  

มณีวัลย์ เนตรรังส,ี  

ศศิธร นิทัศน ์

การศึกษาการน าไขมันและ

น้ ามันจากบ่อดักไขมันมาเป็น

ส่วนผสมในการท าเชื้อเพลิงอัด

แท่ง (Grease and oil from 

grease trap as a mixture of 

briquette fuel) 

วารสารวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมไทย 

26 2 57-64 - - TCI 

7 ก.ย. นันทิรา ด้วงค าฟ,ู  

จ าลอง อรุณเลิศอารีย์ 

การศึกษาศักยภาพของการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ภายใต้เง่ือนไขการด าเนิน

โครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด

ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

วารสารอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

14 4 3-10 - - TCI 

8 ก.ย. สยาม อรุณศรีมรกต ก า ร ล ด ม ล พิ ษ แ ล ะ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง

จากระบบการบ ารุงรักษาเชิง

ปู อ ง กั น แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร

สิ่งแวดล้อมส าหรับรถโดยสาร

ประจ าทาง 

วารสารอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

14 4 11-23 - - TCI 

9 ก.ย. นวรัตน์ รุ่งศรีรตันวงศ,์  

ปกรณ์ สุวานิช,  

จารุวรรณ วงค์ทะเนตร,  

อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ 

การประเมินรูปแบบการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน

ของศูนย์อนุรักษ์ปุาชายเลย

คลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง 

จ.สมุทรสงคราม 

วารสารอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

14 4 44-54 - - TCI 

10 ธ.ค. วรชาติ วิศวพิพัฒน์ เทคโนโลยีการบ าบดัดิน

ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยวัสดุ

ฟอสเฟต 

วารสารแก่น

เกษตร 

40 4 373 

- 

378 

- - สกอ 

/สมศ 

/TCI 
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ตารางแสดง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  ปี 2555 (ต่อ) 
ล า 

ดับที่ 
 

เดือนที่

เผยแพร่ 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับ

ที ่

หน้า IF จ านวน

คร้ังที่

ถูก

อ้างอิง 

ฐาน 

ข้อมูล 

11 ธ.ค. พศิกา จักรบุตร,  

กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล 

ความมั่นคงทางทรัพยากรอาหาร

จากปุาชุมชนปุาแดง จังหวัดแพร่ 

(Food security among 

communities adjacent to 

Pahdaeng community forest, 

Phrae province 

วารสาร

สังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

15 15 29-45 - - TCI 

12 ธ.ค. สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ,์  

รุจา ภู่ไพบูลย์ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลาดินใน

การจัดการคุณภาพน้ าในคลองมหา

สวัสดิ์ (Community 

participation in Saladin self-

suffeciency community in the 

management of water quality 

in Mahasawat canal) 

วารสาร

สาธารณสุข

มหาวิทยาลัย

บูรพา (The 

Public Health 

Journal of 

Burapha 

University) 

7 2 12 

- 

24 

- - สกอ 

/สมศ 

/TCI 

13 ธ.ค. หิริพงศ์ เทพศิริอ านวย, 

นาฎสุดา ภูมิจ านงค์,  

เรวดี โรจนกนันท์ 

การเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่ชุ่ม

น้ าอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ

ระดบัน้ าทะเล กรณีศึกษา : จังหวัด

จันทบุร ี

วารสารวิทยาการ

จัดการ 

29 1 61-75 - - สกว/

สมศ 

/TCI 

14 ธ.ค. เหมือนฝัน บุญกันทะ*, 

นาฏสุดา ภูมิจ านงค์, 

นรินทร์ บญุตานนท,์  

สุเมตต์ ปุจฉาการ 

การสะสมของโลหะหนักในโครงร่าง

แข็งปะการังโขด (Porites lutea) 

บริเวณเกาะง่าม หมู่เกาะช้าง 

จังหวัดตราด ประเทศไทย 

วารสารหาดใหญ่

วิชาการ 

10 1 9-14 - - TCI 

15 ธ.ค. กุลธิดา อิทธิพร*,  

เรวดี โรจนกนันท์,  

นาฏสุดา ภูมิจ านงค์,  

จิระนันท์ เหมพูลเสริฐ 

การสะสมของตะก่ัวในขนนกที่มี

อุปนิสัยการกินอาหารแตกต่างกัน

บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด  

จ.นครสวรรค์ ประเทศไทย 

วารสารหาดใหญ่

วิชาการ 

10 2 79-84 - - TCI 

16 ธ.ค. จนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล, 

ปกรณ์ สุวานิช, กาญจนา 

นาคะภากร, สุกิจ วิเศษ

สินธ์ุ 

การประเมินและติดตามลักษณะภูมิ

ประเทศในบริเวณที่เกิดดินถล่มโดย

ใช้ข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลขและ

ข้อมูลไลดาร์หลายช่วงเวลาพื้นที่

ศึกษา บ้านน้ าก้อ อ าเภอหล่มสัก 

เพชรบูรณ ์

วารสารสมาคม

ส ารวจข้อมูล

ระยะไกลและ

สารสนเทศ

ภูมิศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย 

13 1 1-10 - - TCI 

17 ธ.ค. สุริศักดิ์ บุญกิตติพร ระบบการจัดการการขนส่งของฝาก 

ของที่ระลึก ประเภทเครื่องเรือนไม้ 

ส าหรับลูกค้าต่างประเทศ 

วารสาร

วิทยาศาสตร์  

คชสาส์น 

35 1 48-60 - - TCI 
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ตารางแสดง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  ปี 2555 (ต่อ) 
 

ล า 
ดับที่ 

 

เดือนที่

เผยแพร่ 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับ

ที ่

หน้า IF จ านวน

คร้ังที่

ถูก

อ้างอิง 

ฐาน 

ข้อมูล 

18 ธ.ค. พิทยตุม์ ประทุมรัตน ์ การใช้เปลือกหอยนางรมในการ

ก าจัดตะก่ัวในน้ าเสียสังเคราะห์ 

วารสาร

วิทยาศาสตร์  

คชสาส์น 

35 1 61-70 - - TCI 

19 ธ.ค. ปิยวดี อัครนติย ์ ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของ

ฝุุนและปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อ

สมรรถภาพปอด 

วารสารอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

14 4 24-34 - - TCI 

20 ธ.ค. กุลธิดา มั่งลอ,  

กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย,์  

สยาม อรุณศรีมรกต,  

คงเดช ลีโทชวลิต 

การรับรู้และพฤติกรรมของ

ครัวเรือนที่มีต่อการแก้ไขปัญหา

สภาวะของแม่น้ าท่าจีน กรณีศึกษา 

ต าบลบางระก า อ าเภอบางเลนและ

ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

วารสาร

วิทยาศาสตร์  

คชสาส์น 

15 1 - - - TCI 

21 ธ.ค. วชิรา ศิริศักดิ์สกุล, 

ประดับ เรยีนประยูร, 

วรรธนะชัย ปฐมสริิวงศ์, 

สยาม อรุณศรีมรกต 

คุณภาพอากาศทางด้านจุลินทรีย์

ภายในอาคารของโรงพยาบาลพนม

ดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา,

จังหวัดสุรินทร์ 

วารสาร

วิทยาศาสตร์  

คชสาส์น 

35 2 69-83 - - TCI 

22 ธ.ค. วรรธนะชัย ปฐมสริิวงศ์, 

ประดับ เรยีนประยูร, 

อรุณชัย ตั้งเจริญบ ารุงสุข, 

สยาม อรุณศรีมรกต 

การใช้เทคนิคดิฟฟิวส์รีเฟล็กแทนส์

อินฟราเรดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มส

เปกโทรสโกปีในการหาสารก าจัด

ศัตรพูืชตกค้างในดิน 

วารสาร

วิทยาศาสตร์  

คชสาส์น 

35 2 84 

- 

100 

- - TCI 

23 ธ.ค. ดวงพร จันทร์แก้ว,  

สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธ์ุ 

แนวทางการจัดการทรัพยากร

ชายฝั่งอ าเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส 

วารสารวิจัยสังคม 35 2 67-92 - - TCI 

24 ธ.ค. จตุรวิทย์ บญุพทิักษ์*, จิ

รพล สินธุนาวา, ศันสนีย์ 

กีรติวิริยาภรณ์, ไกรวุฒิ 

วัฒนสิน 

Low Carbon Police Patrolling 

Options for Crime Prevention 

in The Bangkok Metropolitan 

Area (ทางเลือกเพื่อลดการปล่อย

คาร์บอนในการตรวจท้องที่ของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อปูองกัน

อาชญากรรมในเขตนครบาล) 

วารสารการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

8 2 57-74 - - TCI 

25 ธ.ค. Aroonsrimorakot S,  

Yuwaree C. 

Elephant Welfare in Tourism 

Business in Pattaya,Thailand. 

Koch Cha Sarn Journal of 

Science. January-June 2012 

Vol.35 No. 1. Page 21-35 

วารสาร

วิทยาศาสตร์  

คชสาส์น 

35 1 21-35 - - TCI 
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ตารางแสดง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปี 2555 
 

No. Month of 

Publication 

Authors Title Journal Volume Issue Page IF 

(2010) 

SJR 

Rank 

Time Cited 

ISI      

-  

WOS 

SCOPUS 

1 Jan Bhaktikul K, Anujit R, To-
im J*. 

Estimation of crop coefficient of 
corn (Kccorn) under climate change 
scenarios using data mining 
technique 

EnvironmentAsia 5 1 56-62 - Q4 - 2 

2 Jan Prapagdee B*, 
Tharasaithong L, 
Nanthaphot R, Paisitwiroj 
C. 

Efficacy of crude extract of 
antifungal compounds produced 
from Bacillus subtilis on prevention 
of anthracnose disease in 
Dendrobium orchid 

EnvironmentAsia 5 1 32-38 - Q4 - 0 

3 Jan To-im J*, Klunklueng A. A firefly learning module for 
environmental sustainable 
development in Samutsongkhram 
province, Thailand 

International 
Electronic Journal 
of Environmental 
Education 

2 1 37-63 - - - - 

4 Feb Meeinkuirt W, 
Pokethitiyook P*, 
Kruatrachue M, Tanhan 
P, Chaiyarat R. 

Phytostabilization of a Pb-
contaminated mine tailing By various 
tree species in pot and field trial 
experiments 

International 
Journal of 
Phytoremediation 

14 9 925 
- 

938 

1.298 Q2 0 0 

5 Feb Poothong S, Boontanon 
SK*, Boontanon N.    

Determination of perfluorooctane 
sulfonate and perfluorooctanoic 
acid in food packaging using liquid 
chromatography coupled with 
tandem mass spectrometry 

Journal of 
Hazardous 
Materials 

205 - 139 
- 

143 

4.173 Q1 2 3 

6 Apr Asensio N*, Schaffner 
CM, Aureli F. 

Variability in core areas of spider 
monkeys (Ateles geoffroyi) in a 
tropical dry forest in Costa Rica 

Primates  53 2 147 
- 

156 

1.405 Q2 3 2 

7 May Prapagdee B*, 
Chumphonwong N, 
Khonsue N,  
Mongkulsuk S 

Influence of cadmium resistant 
bacteria on promoting plant root 
elongation and increasing cadmium 
mobilization in contaminated soil 

Fresenius 
Environmental 
Bulletin 

21 5 1186 
- 

1191 

0.66 Q4 1 1 

8 May Buajan S, Pumijumnong 
N*. 

Seasonal cambial activity of some 
mangrove trees in Inner Gulf of 
Thailand in dependence on climate 

Songklanakarin 
Journal of 
Science and 
Technology 

34 3 337 
- 

344 

- Q2 - 0 

9 May Kaufman AH*. Organic farmer's connectedness with 
nature: Exploring Thailand's 
alternative agriculture network 

Worldviews: 
Environment, 
Culture, Religion 

16 3 154 
- 

178 

- Q3 - 0 
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ตารางแสดง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปี 2555 (ต่อ) 
 

No. Month of 

Publication 

Authors Title Journal Volume Issue Page     IF 

 (2010) 

SJR 

Rank 

Time Cited 

ISI      

-  

WOS 

SCOPUS 

10 Jun Wunbua J, 
Nakhapakorn K*,  
Jirakajohnkool S. 

Change detection and 
identification of land potential 
for planing Krajood (Lepironia 
articulata)  in Thale Noi, 
Southern Thailand 

Songklanakarin 
Journal of Science 
and Technology 

34 3 329 
- 

336 

- Q2 - 0 

11 Jun Pumijumnong N*, 
Uppadit B. 

Accumulation of heavy metals 
in mangrove sediments of 
Chumphon province, Thailand 
(การสะสมโลหะหนักในดินตะกอน
ปุาชายเลน จังหวัดชุมพร ประเทศ
ไทย) 

Journal of 
Environmental 
Research 

34 2 21-38 - - - - 

12 Aug To-im J*, 
Chaiboonchoe K. 

The development of 
integrated learning package on 
mangrove ecosystems for 
secondary school students in 
Samutsongkhram province, 
Thailand 

International 
Journal of 
Learning 

18 8 153 
- 

162 

- Q4 - 0 

13 Aug Charmondusit S, 
Charmondusit K.* 

Applying problem-based 
training approach into the 
training program on industrial 
ecology and environment 

Educational 
Research Journal 

3 8 677 
- 

684 

- - - - 

14 Aug Asensio N, Lusseau 
D, Schaffner CM, 
Aureli F. 

Spider monkeys use high-
quality core areas in a tropical 
dry forest 

Journal of Zoology 287 4 250 
- 

258 

2.043 Q1 1 2 

15 Sep Dunn JC*, Asensio N, 
Arroyo Rodriguez V, 
Schnitzer S, 
Cristobal-Azkarate J. 

The Ranging Costs of a 
Fallback Food: Liana 
Consumption Supplements 
Diet but Increases Foraging 
Effort in Howler Monkeys 

Biotropica 44 5 705 
- 

714 

2.229 Q1 2 2 

16 Sep Sriruang V, 
Pumijumnong N*, 
Nutmagul W, 
Surapipith V.    

Quantitative analysis of HFCs, 
PFCs and SF 6 emission from 
Thailand industries 

Asian Journal of 
Water, 
Environment and 
Pollution 

9 3 51 
- 

57 

- - - 0 

17 Sep Muangsong C, 
Pumijumnong N*, 
Cai B,  
Sirianansakul W. 

A preliminary study of stable 
oxygen isotopic composition 
of the corals genus Porites 
from the Gulf of Thailand 

International 
Journal of Oceans 
and Oceanography 

6 2 129 
- 

144 

- Q4 - 0 
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ตารางแสดง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปี 2555 (ต่อ) 
 

No. Month of 

Publication 

Authors Title Journal Volume Issue Page     IF 

 (2010) 

SJR 

Rank 

Time Cited 

ISI      

-  

WOS 

SCOPUS 

18 Nov Aureli F*,Schaffner 
CM, Asensio N, 
Lusseau D. 

What is a subgroup? How 
socioecological factors 
influence interindividual 
distance 

Behavioral Ecology 23 6 1308 
- 

1315 

3.083 Q1 1 2 

19 Nov Panyathanakun V, 
Tantayanon S, 
Tingsabadh C, 
Charmondusit K*. 

Industrial wastes management 
opportunities towards the 
Eco-Industrial Estate 
development of the Northern 
Region Industrial Estate of 
Thailand 

Journal of 
Research in 
Environmental 
Science and 
Toxicology 

1 10 258 
- 

266 

- - - - 

20 Dec Chaiyarat R*, 
Kongprom U, 
Manathamkamon D, 
Wanpradab S, 
Sangarang S. 

Captive breeding and 
reintroduction of the oriental 
pied hornbill (Anthracoceros 
albirostris) in Khao Kheow 
Open Zoo, Thailand 

Zoo Biology 31 1 683 
- 

693 

0.84 Q2 0 0 

21 Dec Sirianansakul W, 
Pumijumnong N*, 
Mitsuguchi T, 
Putchakarn S, 
Boontanon N. 

Mg/Ca and Sr/Ca ratios in a 
coral from Koh Chueak, Surat 
Thani, Thailand 

Galaxea, Journal 
of Coral Reef 
Studies 

14 1 63 
- 

72 

- - - - 

22 Dec Pumijumnong N* Teak tree ring widths: Ecology 
and climatology research in 
Northwest Thailand 

Science, 
Technology and 
Development 

31 2 165 
- 

174 

- - - - 

23 Dec Pumijumnong N, 
Arunrat N*. 

Reliability and evaluation of 
the potential of the i_EPIC 
model to estimate rice yields 
in Thailand 

Agricultural 
Science Research 
Journals 

2 12 614 
- 

622 

- - - - 
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คลินิกสิ่งแวดล้อม 
 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะมีการด าเนินงานด้านการเรียน
การสอน และการศึกษาวิจัยค้นคว้าแล้ว ยังมีการให้บริการทางวิชาการกับสังคม โดยด าเนินงานผ่าน คลินิก
สิ่งแวดล้อม  (Environment Clinic Center; EnCC)  ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นศูนย์บริการให้ค าแนะน า ปรึกษาด้าน
วิชาการเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อม การศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติและลดการปล่อยมลพิ ษซึ่งก่อให้เกิด
ผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงการควบคุม ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ท่ีสนใจท่ัวไปโดยผู้เช่ียวชาญจากคณาจารย์ของคณะ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงการควบคุมมลพิษในสาขาต่างๆ อาทิเช่น มลพิษทางน้ าอากาศ เสียง กากของเสีย สาร
อันตราย เทคโนโลยีสะอาดและกฎหมายส่ิงแวดล้อม เป็นต้น รายละเอียดการให้บริการตรวจวัดคุณภาพ ด้าน
ต่าง ๆ มีดังนี้ 

ด้านน้ าให้บริการตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD  COD  DO  Coliform Bacteria Oil & Grease ค่าการ
น าไฟฟูา  ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้างของน้ า ของแข็งละลายท้ังหมดโลหะท่ีมีอยู่ในน้ า ซัลเฟต 
ฟอตเฟต ไนเตรต คลอไรด์ แอมโนเนีย ฯลฯ สามารถวิเคราะห์ได้ท้ังน้ าเสีย น้ าอุปโภค น้ าบริโภค 

ด้านดินให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารของพืชในดิน เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุ
ฟอสฟอรัส หาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และขนาดอนุภาคของดิน เป็นต้น 

จ านวนตัวอย่างท่ีคลินิกส่ิงแวดล้อมให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ ในปีงบประมาณ 2556 
รวมท้ังหมด 568 ตัวอย่าง คิดเป็นเงินรายรับ 653,415.00 บาท จ านวนหน่วยงานท่ีส่งตรวจวิเคราะห์มีท้ังหมด 
135 หน่วยงาน   
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ตารางแสดง รายรับค่าวิเคราะห์ตัวอย่างจากโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
เดือนตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556 

 

เดือน / ป ี จ านวนเงิน (บาท) 

ตุลาคม 2555 28,650.00 
พฤศจิกายน 2555 190,155.00 

ธันวาคม 2555 18,650.00 
มกราคม 2556 46,400.00 

กุมภาพันธ์ 2556 32,250.00 
มีนาคม 2556 33,000.00 
เมษายน 2556 28,100.00 

พฤษภาคม 2556 31,650.00 
มิถุนายน 2556 33,550.00 
กรกฎาคม 2556 110,000.00 

สิงหาคม 2556 37,450.00 

กันยายน 2556 63,560.00 

รวมจ านวนเงิน 653,415.00 
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