




1. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา

สถาบันชั้นนำาแห่งเอเซียด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ

ด้วยสหสัมพันธ์วิทยาอย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

การศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อสังคม และเห็นคุณค่าของบุคลากร

เป็นผู้นำาด้านการบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสู่การปฏิบัติ  

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คุณค่าหลัก

สมรรถนะหลัก
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3

สารจากคณบดี

 การดำาเนินงานของคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรอบปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ได้มีการพัฒนาข้ึนอย่างเด่นชัด โดยประจักษ์ได้จากผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการ

ศึกษา เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence–EdPEx) 

ซึ่งมีระดับพัฒนาการของค่าคะแนนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เป็นผลต่อเนื่องจากที่คณะได้มีความมุ่งมั่นใน

การนำาองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและได้เป็นผู้นำาในการจัดการให้สภาพ

แวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล การส่งเสริมการ

อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน การสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อบูรณาการพันธกิจของคณะกับ

ชุมชน นอกจากนี้ทีมผู้บริหารของคณะยังได้มุ่งเน้นการรับฟังเสียงของนักศึกษาและบุคลากรเป็น

สำาคัญผ่านช่องทางท่ีหลากหลายมีระบบการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอย่างฉับไว 

 ในวันนี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เติบโตขึ้นด้วยความ

ร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการของบุคลากรจากต่างศาสตร์หลาย

สาขาซึ่งได้นำามาบูรณาการหลอมรวมกันไว้ ทั้งนี้ ทางคณะของเรา มีความพร้อมที่จะให้ความร่วม

มือกับทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมแบ่งปัน และร่วมมือกัน

รักษาไว้ซึ่งความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตลอดไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล)

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
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ทำาเนียบผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล  คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลือพล ปุณณกันต์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.จำาลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ (รักษาการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร  จามรดุสิต  รองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัย 

      สร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล

      (วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558)

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์  รองคณบดีฝ่ายระดมทุนวิจัยและบริการวิชาการ

      (วันท่ี 1 เมษายน 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขำาโสภา รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและการบริหารความเสี่ยง

      รองคณบดีฝ่ายคลังบริหารสินทรัพย์ และการระดมทุน (รักษาการ)

รองศาสตราจารย์ สยาม อรุณศรีมรกต  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และระบบมาตรฐานสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

      และกิจกรรมพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ หิญชีระนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
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ที่ปรึกษาคณบดี     รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ  

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช 

      รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ อุยะเสถียร 

      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์

ที่ปรึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุมาลี  เทพสุวรรณ

      อาจารย์จิระศักดิ์  พูนผล

      รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ

      รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) มนู ศรีขจร

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  สงวนตระกูล

      ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์  ปิยะพงศ์

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณรักษ์  ธีรรัฐ

ผู้ช่วยรองคณบดี และเลขานุการคณะ  นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง  

      ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

      นางจินตนา ประสพถิ่น 

      ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายคลังบริหารสินทรัพย์และการระดมทุน

      นางภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์ 

      เลขานุการคณะ 

      (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558)
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ประวัติ

พุทธศักราช 2516 

จัดตั้งโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Education and Research Project)       

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ 

เป็นผู้อำานวยการโครงการ มีที่ทำาการอยู่ ณ ชั้น 3 

ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ       

ภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

พุทธศักราช 2519 

ย้ายสำานักงานมาอยู่ ณ ชั้น 6 โรงแรมราชศุภมิตร          

ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ โดยได้รับงบประมาณจาก         

มูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation)

พุทธศักราช 2521 

ยกฐานะเป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โดยประกาศ

สำานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการและภาควิชา     

ในมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2521 

(จากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 18                 

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2521)
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พุทธศักราช 2526 

ย้ายสำานักงานจากโรงแรมราชศุภมิตรมาอยู่อาคาร 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ศาลายา          

จังหวัดนครปฐม จนถึงปัจจุบัน



พุทธศักราช 2521 

ยกฐานะเป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โดยประกาศ

สำานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการและภาควิชา     

ในมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2521 

(จากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 18                 

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2521)

พุทธศักราช 2526 

ย้ายสำานักงานจากโรงแรมราชศุภมิตรมาอยู่อาคาร 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ศาลายา          

จังหวัดนครปฐม จนถึงปัจจุบัน

พุทธศักราช 2549 

ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคาร 

และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินมาวางศิลาฤกษ์  

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2549  และพระราชทานนามอาคารว่า 

“อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล” หมายถึง อาคารที่บันดาลให้เกิดการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2550        

และเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552

พุทธศักราช 2557

 

จัดตั้ง ศูนย์การศึกษา วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  

และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำาอย่างบูรณาการ   

ในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.)
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โครงสร้างองค์กร

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

กลุ่มวิชา สำานักงานคณบดี

งานบริหาร

งานกายภาพและบริการพื้นฐาน

งานนโยบายและแผน

งานบริการการศึกษา

งานคลังและพัสดุ

งานสารสนเทศ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

*งานสื่อสารองค์กร

*งานทรัพยากรบุคคล

*งานเลขานุการผู้บริหาร

*งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

และระบบมาตรฐานสากล
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งานวิจัยและบริการวิชาการ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มนำา้

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ศูนย์การศึกษา วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำาอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ

*ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

*ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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บุคลากร / งบประมาณ

ข้อมูลจำานวนบุคลากร ประจำาปีงบประมาณ 2558

ประเภท จำานวน (คน)

บุคลากรสายวิชาการ 54

บุคลากรสายสนับสนุน 94

รวม 148

ข้อมูลจำานวนบุคลากรสายวิชาการที่ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

ตำาแหน่ง จำานวน (คน)

รองศาสตราจารย์ 13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20

อาจารย์ 20

นักวิจัย 1

รวม 54

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณ จำานวนเงิน 112,196,385.37 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 

จำานวนเงิน 75,805,262.57 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จำานวนเงิน 36,391,122.80 บาท 
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เงินทุนวิจัยและวิจัยบริการวิชาการ

ต่อบุคลากรสายวิชาการตามรอบการบริหาร ปี 2547-2558
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ด้านการวิจัยผลงานเด่น
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งานวิจัยด้านการเกษตร
โครงการประเมินผลผลิตข้าวในอนาคตในประเทศไทย 

โดย EPIC โมเดล 

โครงการการบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้นำา้ในการผลิตข้าวไทย 

งานวิจัยด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
โครงการนิเวศวิทยา ประชากร และแนวทางในการแก้

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่า (Elephas maximus) 

และชาวบ้านในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย 

งานวิจัยด้านการปรับตัว

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ ระดับนำา้

ทะเล และสังคมในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนช่วงสมัยโฮโลซีน: 

เข้าใจอดีตเพื่อการปรับตัวรับกับระดับน้ำาทะเลที่สูงข้ึน

ในอนาคต 

โครงการพัฒนาแบบจำาลองเพื่อทำานายอิทธิพลจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์นำา้

และทางเลือกเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในพื้นที่

อ่าวตัว ก 

โครงการการประเมินความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศ

รุนแรงในพื้นที่อ่าวรูปตัว ก ต่อพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อ  

การวางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

โครงการการสื่อสารการเกษตรเพื่อลดโลกร้อน:การ

สื่อสารเนื้อหาวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความ

เข้าใจและนำาไปปฎิบัติของชุมชน 

งานวิจัยด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
แผนการวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพื่อการถ่ายทอดความรู้

ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม

จากพืชท้องถ่ินพ้ืนท่ีศึกษาจ.อำานาจเจริญและจ.กาญจนบุรี
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15

วารสารและจุลสาร

การจัดทำาวารสารวิชาการ Environment and Natural Resources Journal ผ่านการรับรองคุณภาพ

กลุ่มท่ี 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Cita-

tion Index (TCI) และผ่านการยอมรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ซ่ึงเป็นฐาน

ข้อมูลกลางสำาหรับรวบรวมผลงานการตีพิมพ์ และการอ้างอิงจากวารสารวิชาการของกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน ในเดือนตุลาคม 2557 

0

0.026 0.029

0.059

0.094

2010 2011 2012 2013 2014

ค่า Impact Factor

การจัดทำาวารสารการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย Journal of Professional Routine to Research: 

JPR2R  สำาหรับเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อส่งเสริมบุคลากร

ให้เกิดความเช่ียวชาญ และสนับสนุนพฤติกรรมด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม กำาหนดเผยแพร่

ปีละ 1 ฉบับ ในเดือนสิงหาคม โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการปรับเปล่ียนกองบรรณาธิการให้

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพ่ิมจำานวนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเป็น 2 ท่าน/บทความ ตลอดจน

จัดทำาระบบ Submission Online เพ่ือพัฒนาการดำาเนินงานจัดทำาวารสารให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
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- โครงการพัฒนาศักยภาพ  ยกระดับเทศบาล

สู่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่ง

แวดล้อม (แหล่งทุน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม)  

- โครงการวิจัยข้อมูลฐานด้านส่ิงแวดล้อมและ

ชุมชนสำาหรับโครงการปลูกป่าอย่างย่ังยืนของ 

ปตท.ในพื้นที่วังจันทร์ (แหล่งทุน: สถาบัน

ลูกโลกสีเขียว) 

ด้านการบริการวิชาการผลงานเด่น

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับเยาวชน

- โครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อยกระดับเป็น

โรงเรียนสี เขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน 

ประจำาปี 2558 (แหล่งทุน: การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย)

- โครงการขยายผลโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Eco school) (แหล่ง

ทุน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและ

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยื่น 

โครงการประเมินให้การรับรองการเป็น

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แหล่งทุน: การ

นิคมอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย)

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงาน 

โครงการการประเมินสำานักงานท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (Green Office) ปีงบประมาณ 

2558 (แหล่งทุน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม)
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ด้านการบริการวิชาการ

- โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำาการ

ประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(SEA) (แหล่งทุน: สำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

- โครงการยกระดับการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพในเครือข่ายกลุ่มประเทศสมาชิก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (แหล่งทุน: สำานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)  

นางวลี สวดมาลัย จ.นครปฐม 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม : จัดการนำา้ (ลำาคลอง) 

แกนนำาการประสานเครือข่ายริมคลองของ

อำา เภอพุทธมณฑลและเป็นผู้ จัดตั้ งกลุ่ม 

“เครือข่ายรักษ์ถิ่น บ้านวัดมะเกลือ” เพื่อให้

คนในชุมชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมารัก

แม่นำา้ลำาคลองมากข้ึน ท้ังน้ียังได้นำาผักตบชวา

ซ่ึงเป็นวัชพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำา

ผักตบชวาตากแห้งมาทำาเป็นวัสดุรองนอนให้

แ ก่ หนู ท ดลอ งขอ งสำ า นั ก สั ต ว์ ทดลอง

มหาวิทยาลัยมหิดล  แม่ได้ปลูกฝังให้ลูกมีจิตสำานึก

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการชักชวนทำา

กิจกรรมร่วมกัน  

นางฤทธิ์  บุญประกอบ จ.อุบลราชธานี 

ประเด็นส่ิงแวดล้อม : อนุรักษ์ป่าชุมชนดงขุมคำา 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนดงขุมคำา ป่าเปรียบ

เสมือนลมหายใจของแม่ สองมือแม่พร้อมที่

จะปกป้องผืนป่าเอาไว้ แม่ได้รวมตัวกันต่อสู้จน

นายทุนยอมหยุดลักลอบการตัดไม้ ท้ังน้ียังปลูก

ฝังให้ลูกมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

โดยการชักชวนลูกให้เข้ามาร่วมกิจกรรมท่ีแม่

ทำาอยู่ เพ่ือให้ลูกค่อย ๆ ซึมซับ และหวงแหน

ป่าเช่นเดียวกัน

แพทย์หญิงดุสิตา  ชนะชัยวิบูลวัฒน์ จ.ยโสธร 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม : จัดการสิ่งแวดล้อมใน

โรงพยาบาล (ครบวงจร)

นำาแนวคิดการใช้เศษอาหารมาทำาน้ำาหมัก

ชีวภาพเพื่อใช้ในโรงพยาบาลแทนสารเคมี 

รณรงค์การปลูกผักสวนครัวในร้ัวบ้านพักของ

โรงพยาบาล จากการทำางานของแม่ส่งผลให้

มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลแบบ

ครบวงจร  โดยเริ่มจากหน่วยงานไปสู่ชุมชน  

และสังคม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับนโยบาย 

- โครงการศึกษาการลดการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไน

ตริฟิเคชั่น กรณีศึกษาการผลิตอ้อย 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

และการประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพ 

โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2558
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
Memorandum of Understanding on International Scientific Research Agreement between 

Department of Agricultural Land and Management  Ministry of Agriculture and Forestry     

LAO people’s Democratic Republic and Faculty of Environment and Resource Studies   

Mahidol University The Kingdom of Thailand

Memorandum of Agreement และ Memorandum of Understanding between

Thailand Youth Media Network (TYMN)

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University (MU)

Mahidol University International College (MUIC)

Asia-Pacific Peace and Development Service Alliance (APPDSA)

โครงการกรุงเทพน่าอยู่และยั่งยืน 
แนวทางการปฏิรูปคุณภาพสังคม พัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เขียว สะอาด และปลอดภัย    

แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำา อากาศ และขยะ เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558 
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การฝึกอบรมระดับนานาชาติ
- International Training Course on “Water and Wastewater Quality Analysis ”

เมื่อวันที่ 26 -31 ตุลาคม 2558 

ด้านการฝึกอบรมระดับชาติ
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน

- โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 9 ร่วมกับบริษัท บ้านปู 

จำากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2557 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำานวน 70 คน ทุน

สนับสนุน 1,355,887 บาท 

- โครงการ SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 23 – 30 มีนาคม 2558 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

จำานวน 100 คน ทุนสนับสนุน 1,300,000 บาท

- โครงการโรงเรียนสิ ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที ่ 

20 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2558 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำานวน 86 คน ทุนสนับสนุน 

1,812,310.30 บาท

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 “The 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2014): Glob-

al Climate Change and Sustainability Pathways” ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม

เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 
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คลินิกสิ่งแวดล้อม

 คลินิกสิ่งแวดล้อม  (Environment Clinic Center; EnCC)  ศูนย์บริการให้คำาแนะนำา ปรึกษาด้าน
วิชาการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดข้ึนจากการใช้เทคโนโลยี วิธี

การเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติและลดการปล่อยมลพิษซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้เกี่ยวข้อง

และประชาชนผู้สนใจท่ัวไปโดยผู้เช่ียวชาญจากคณาจารย์ของคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย

มหิดล ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการควบคุมมลพิษในสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น 

มลพิษทางน้ำาอากาศ เสียง กากของเสีย สารอันตราย เทคโนโลยีสะอาดและกฎหมายส่ิงแวดล้อม เป็นต้น รายละเอียด

การให้บริการตรวจวัดคุณภาพ ด้านต่าง ๆ มีดังนี้

 ด้านนำา้ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD  COD  DO  Coliform Bacteria Oil & Grease ค่าการนำาไฟฟ้า  

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้างของนำา้ ของแข็งละลายท้ังหมดโลหะท่ีมีอยู่ในนำา้ ซัลเฟต ฟอตเฟต ไนเตรต 

คลอไรด์ แอมโนเนีย ฯลฯ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งนำา้เสีย นำา้อุปโภค นำา้บริโภค

 ด้านดินให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารของพืชในดิน เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุฟอสฟอรัส ค่าความ

เป็นกรดเป็นด่าง ขนาดอนุภาคของดิน เป็นต้น
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  ISO17025:2005

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ

การรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO17025:2005)  

จากสำานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) 

1 2 3 4

จาํนวนตวัอยา่งนํ�า 861 568 611 746

จาํนวนเงนิ (บาท) 756,815.00 653,415.00 596,845.00 850,440.00
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  การให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ ปีงบประมาณ 2555-2558

2555 2556 2557 2558

  รถระบบบำาบัดน้ำาเสียเคลื่อนที่

รถระบบบำาบัดน้ำาเสียเคลื่อนที่คันแรกของประเทศไทย ภายใต้ Concept “คืนความสุขให้กับประชาชน คืน

น้ำาดีให้กับคูคลองของ กทม.”  โดย ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
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ด้านการศึกษาผลงานเด่น

การพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษา มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง
การเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และภาคสนาม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเข้าสู่สายอาชีพ หรือศึกษาต่อ  

โครงการ EN Mahidol Job Fair 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงสำาหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานจากผู้ประกอบการของ

บริษัทชั้นนำา

โครงการสมุดสานสายใยรัก 
เพื่อเป็นสื่อกลางสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ เชื่อมโยงเป็นสายใยแห่งความรัก 

ความผูกพัน และความเอาใจใส่ที่มีต่อลูก (ศิษย์) รวมถึงเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน 

โครงการปาร์ตี้ไอติม
เพื่อให้นักศึกษาได้รับคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ในการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากอาจารย์ ใน

บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเป็นกันเอง 
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หลักสูตร

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  

-Bachelor of Science Program 

in Environmental Science (In-

ternational Program) (EV)    

หลักสูตร ระดับปริญญาโท           

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่ง

แวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ

นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่ง

แวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคปกติ

และภาคพิเศษ)

-Master of Science Programme 

in Environmental Management 

and Technology (International 

Programme) 

หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 

-Doctor of Philosophy Program 

in Environment and Resource 

Studies (International Program)

24



กลุ่มที่ 1 : Pollution Science and Environmental Engineering 

กลุ่มที่ 2 : Physical Resources 

กลุ่มที่ 3 : Biological Resources 

กลุ่มที่ 4 : Energy Resources and Technology 

กลุ่มที่ 5 : Environmental System and Landscape Ecology 

กลุ่มที่ 6 : Social Science and Socioeconomics  

กลุ่มที่ 7 : Population Studies, Quality of Life and Human Resource Development 

กลุ่มที่ 8 : Advanced Technology  

กลุ่มที่ 9 : Techniques and Tools in Environmental Management  and Technology 

กลุ่มที่ 10 : Space Technology 

กลุ่มที่ 11 : Landscape Architecture and  Environmental Planning 

กลุ่มที่ 12 : Food  and  Agricultural Science 

กลุ่มที่ 13 : Natural Disasters Management 

กลุ่มที่ 14 : Innovation and Appropriated Technology  for Environmental Security

จัดทำากลุ่มวิชาการเฉพาะด้าน (Academic Professional Group)

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของการเรียนการสอนทางด้านสิ่งแวดล้อม และตอบสนองต่อวิกฤตการณ์

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างครอบคลุม โดยจำาแนกกลุ่มวิชาการออกเป็น 14 กลุ่ม ดังนี้

727,280

1,144,100
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1,504,950
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2556

ปีการศกึษา 

2557

จาํนวนเงิน (บาท)

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2554 -  2557

การพัฒนาด้านการศึกษา
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สถานภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2547 - 2558
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กาํลงัศกึษาอยู ่ณ ปจัจุบนั สาํเรจ็การศกึษา ลาออก สละสทิธิ �

ปการศึกษา

257 คน 300 คน 304 คน

จาํนวน(คน)
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ปการศึกษา 2547-2550 ปการศึกษา 2551-2554 ปการศึกษา 2555-2558

EV

ES
เพิ�มขึ�น 14.33 %

เพิ�มขึ�น 1.96 %

จาํนวน(คน)

จำานวนนักศึกษาระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2547-2550 , 2551-2554 และ 2555-2558
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Internationalization

นักศึกษาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน 

ประเทศญี่ปุ่น
น.ส.ชลพินท์ สุทธิพัฒนสมบูรณ์ เข้าร่วม

โครงการ OUSSEP Osaka University 

Short-Term Student Exchange Program 

ณ มหาวิทยาลัยโอซากา

น.ส.ชนกนันท์ วรรณศิลป์ เข้าร่วมโครงการ 

Kizuna Project ณ เมืองฟุกุชิม่า

MS.JADENIPIT  WANATHAMMAPONG และ 

MS.PRAIYA  URANUKUL นักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (International Pro-

gram) ได้เข้าฝึกงานที่มหาวิทยาลัยนางาซากิ 

(Nagasaki University) ประเทศญี่ปุ่น 

ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม
น.ส.ธนารัตน์ บัวบาน และ น.ส.สุนิษา เชย

กลิ่นเทศ เข้าร่วมกิจกรรม MU to ASEAN 

Student Visit : Road Trip to Southern 

Economic Corridor

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนักศึกษาคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ South-

ern Institute (SIE) of  Ecology of Vietnam 

Academy of Science and Technology และ 

International Center for  Tropical High-

land Ecosystems Research (ICTHER)

ประเทศบรูไน
น.ส.ฉัตราภรณ์ มหาศิริพันธ์ เข้าร่วม

กิจกรรม Asia Pacific Leaders Education 

Program 2013
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ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำานวน 10 คน ได้

รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ  “อบรมและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม” ณ  Dongguk 

University

ประเทศมาเลเซีย 
น.ส.ธนัชพร สุขเสริม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศ 

ณ ประเทศมาเลเซีย (Malaysian Interna-

tional Youth Exchange 2014: MIYE 

2014)

ประเทศแคนาดา
นายพีรพงศ์ สังข์ดิษฐ์ นางสาววิศรา จิตมุ่ง นาย

ถิรวุฒิ กล่ินละออ และนางสาวรติรัตน์ สุภพิสุทธ์ิ 

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

ณ University of Regina, Canada

สหรัฐอเมริกา
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง คณะสิ่ง

แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล และ 

Department of Natural Resources, 

Cornell University

น.ส.ภัทรมาศ แม้นจันทร์  ได้เข้าร่วมการ

ฝึกงาน  ณ Tishman Environment and 

Design Center, The New School in New 

York City

น.ส.นฤมล  พวงพิมล นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ 

Colorado State University-Pueblo

ทุน Global Korea Scholarships Program

น.ส.ภัทรวสี มณีสุธรรม ได้รับทุน Global 

Korea Scholarships Program สาขา 

Biological and Environmental Science ณ 

Dongguk University ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี

โครงการฝึกอบรมและทำาวิจัยร่วม นศ.ป.โท 

Mahidol - Colombia University, USA  
น.ส.ธัญญนันท์ พิทักษ์พงศ์  น.ส.ปาลิตา สิทธิ

เวช น.ส.ชรธิชา โกรัตนะ  สาขาวิชาการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (หลักสูตร

นานาชาติ)  น.ส.ฐิติมา ช่องตะคุ สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนทุน New Colombo 

Plan Scholarship Program
Mr. David Coleman นักศึกษาจาก Univer-

sity of Sydney ประเทศออสเตรเลีย เข้า

ศึกษาแลกเปลี่ยนในหลักสูตร Master of Sci-

ence Programme in Environmental Man-

agement and Technology (International 

Programme) ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. – 31 

ธ.ค. 58

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
น.ส.สกุลวจี ปรางค์จันทร์ ได้รับทุนโครงการ

ทุนแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

28



ผลงานเด่น

ผลงานดีเด่นของบุคลากรและนักศึกษา

ดร. นรินทร์ บุญตานนท์ และ น.ส.ณัฐสุดา 

คำาปา, น.ส.สวรรยา พรหมดวง, น.ส.อาทิตยา 

ถาวรพิทักษ์กุล, น.ส.สุพรรษา ภักด์ศรีสันติกุล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรม 

Semi-Grand Seoul International Invention 

Fair (SIIF 2014) และ Special Award 

Seoul International Invention Fair (SIIF 

2014) เร่ือง “กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวน

ทาง” เม่ือวันท่ี 27-30 พฤศจิกายน 2557

ดร. นรินทร์ บุญตานนท์ และ นายทินกร ศุภประเสริฐ 

รางวัล CAI Award Prize of China Delega-

tion of the Exhibition ส่ิงประดิษฐ์ "Counter-

rotating Wind Generator กังหันลมผลิตไฟฟ้า

แบบใบพัดสวนทาง" เม่ือวันท่ี 15-19 เมษายน 

2558 ณ เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

น.ส.ธนัชพร สุขเสริม รางวัล เยาวชนคนดี 

ต้นแบบของชุมชน ด้านการศึกษาและพัฒนา

ตนเอง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

น.ส.กานดา มังกะโรทัย รางวัลงานวิจัยคุณภาพ

ระดับดีสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ง

แวดล้อม เรื่อง ผลของความเข้มข้นสารตั้งต้น

ต่อการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากเศษอาหารโดย

เช้ือผสม เม่ือวันท่ี 6-7 ธันวาคม 2557 

นายอภิรมย์  อังสุรัตน์ รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย

ดีเด่นประจำาปี 2557 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2558

ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม 

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดี

เด่น ประจำาปี 2557 จากสมาคมศิษย์เก่า

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 

21 มี.ค. 58 

29

ด้านการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมอย่างมีความสุข
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ด้านการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมอย่างมีความสุข

ผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำาปี 2558

ผศ. ลือพล ปุณณกันต์ 

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการประเภทวิชาการ 

นางจินตนา ประสพถิ่น 

กลุ่มท่ี  2 ข้าราชการ 

นางธัญญกานท์ พรหมศร 

กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจำาเงินงบประมาณ

นางยุพิณ ชัยสนิท 

กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำาเงินนอกงบประมาณ

ดร.นรินทร์  บุญตานนท์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำานงค์ 

นายธีรวุฒิ  ชิยานนท์ นางสาวคันธรส ชำานาญกิจ 

กลุ่มท่ี 5 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ 

ดร.ศันสนีย์ ชูแวว 

กลุ่มท่ี 6 บุคลากรสายวิชาการ 

นายชัชวาลย์ นิลสลุด  

กลุ่มที่ 7 ลูกจ้างชั่วคราว

บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของท่ีประชุม

สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ด้านบริการ 

นางสาวสีตลา กล่ินมรรคผล  

ด้านบริหารดีเด่น 

นางสาวนภัสรวี  เจริญสวัสด์ิ  

ด้านวิชาชีพดีเด่น 

นายธีรวุฒิ  ชิยานนท์  

แม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำาปี 2558

รศ.ดร.สุวลักษณ์   สาธุมนัสพันธุ์

รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต 

ผลงานดีเด่น สกว. ประจำาปี 2557 เรื่อง 

“การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วย

หลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” 

และผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำาปี 2557 

ด้านผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 58 

รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์  

ได้รับทุน “The granted under the 2015 

Fulbringt U.S.-ASEAN visiting Scholar” 

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 58 

รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำานงค์ 

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล 2557  สาขา

การแต่งตำารา  “วงปีไม้และการประยุกต์ใน

ประเทศไทย (Tree-Ring and Application in 

Thailand)” เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2558 

คุณบุญลือ ประเสิรฐโสภา 

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล  เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558

รศ.ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล 

รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี ระฆังทอง ประจำาปี 

2558 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.

นท.) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 / รางวัล 

Thailand Leader Awards 2015 จากสมา

พันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 

23 พฤศจิกายน 2558 / รางวัล คนดีศรี

สยาม สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา จาก

โครงการงานประกาศเกียรติคุณ คนดีของแผ่น

ดินตามรอยพระยุคลบาท ประจำาปีพุทธศักราช 

2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558
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รศ.ดร. กัมปนาท  ภักดีกุล

- คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการและประชุมหารือเพื่อเตรียมดำาเนินงานพัฒนาวิชาการในการประชุมวิชาการ

นานาชาติ (มี.ค. 2558) สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

- คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (2555-2558) สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน)

- คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (มิ.ย. 

2558) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการและประชุมหารือ เพื่อเตรียมดำาเนินงาน 

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

- รองประธานคณะกรรมการโครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำาและ

ยั่งยืน (มี.ค. 2559) มูลนิธิโครงการหลวง

- คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ม.มหิดล (1 ต.ค.

2554 – 30 ก.ย.2559) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต

- คณะกรรมการกำากับการศึกษาโครงการขับเคลื่อน Environmental Footprint ของประเทศไทย สำานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ผศ.ดร.สิทธิพงษ์  ดิลกวณิช

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีประจำาวันที่ 2 มิ.ย.58

รศ.ดร.จำาลอง อรุณเลิศอารีย์

- คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำาคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน 

ประจำาปี พ.ศ. 2559 (ม.ค. 2559) กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- คณะกรรมการจัดทำาแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาของประเทศไทย (2560 – 2564) กรมประมง

รศ.ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์

- คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนมาดำาเนินกิจการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในอุทยาน

แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- ที่ปรึกษาของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (พ.ศ.2559-2562) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

รศ.สยาม  อรุณศรีมรกต

- คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- คณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลุ่มสินค้าและบริการประเภทยานยนต์

และน้ำามันเชื้อเพลิง) กรมควบคุมมลพิษ

- คณะกรรมการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำาปี 2558 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.เบญจภรณ์  ประภักดี

- คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) บัณฑิตวิทยาลัย (พ.ค. 2559) มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ

- คณะทำางานพิจารณาผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ชำานาญการ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ

- คณะกรรมการชำานาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ม.ค. 2559) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- คณะกรรมการกลั่นกรองบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ (ก.พ. 2558) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- คณะทำางานแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

- คณะกรรมการโครงการจัดทำาแผนการจัดการพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ (พ.ค. 2559) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

รศ.ดร.สุวลักษณ์  สาธุมนัสพันธุ์

- คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- อนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สภาปฏิรูปแห่งชาติ

- คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านวิชาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (ม.ค. 2559)

อาจารย์สัญชัย  สูติพันธ์วิหาร

- คณะกรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามรัฐธรรมนูญฯ สำานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่ง

แวดล้อมและสุขภาพ

- คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สำานักงานสุขภาพแห่งชาติ

- คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.ศันสนีย์  ชูแวว

- ที่ปรึกษาหารือภายในประเทศพิจารณาแนวทางการพัฒนาวิธีการประเมินระบบนิเวศและการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำาใน

ลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่าง กรมทรัพยากรน้ำา

- คณะทำางานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำา สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.อัจฉรา  อัศวรุจิกุลชัย

- คณะอนุกรรมการจัดทำาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ใช้ควบคุมหรือกำากับดูแลการจัดการมูลฝอยตามกฏหมายว่า

ด้านการสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- คณะกรรมการพิจารณาแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2560-2564 กรมควบคุมมลพิษ

- คณะทำางานจัดทำาแผนจัดการมลพิษ  พ.ศ.2560-2564 กรมควบคุมมลพิษ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.เกษม  กุลประดิษฐ์

- ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องการเข้าถึงน้ำาและการใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ ตำาบลสวนผึ้ง อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ก.พ. 2558)กรมทรัพยากรน้ำา

- ที่ปรึกษาประสานงาน “โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์” และดำาเนินการจัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากร

ท้องถิ่น อพ.สธ. (1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- คณะกรรมการประเมินผลโครงการจัดตั้งและดำาเนินการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านและห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่าย (พ.ค. 

2558) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

- คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ม.มหิดล
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คะแนนเฉลี่ย Happiness ระหว่างปีงบประมาณ 2555 - 2559
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผลงานเด่น

- เพ่ิมจุดเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) อาคาร

นาท ตัณฑวิร ุฬห์ และอาคารอาจารย์ จิรศักดิ ์ 

พูนผล จำานวน 127 จุด

- เพ่ิมจุดเช่ือมต่อ MU-Wifi  โดยความอนุเคราะห์จาก 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จำานวน 20 จุด

- เพิ่มจุดเชื่อมต่อ ICT Free WiFi by TOT จำานวน 

8 จุด

ฐานข้อมูลและบริการออนไลน์ 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/index.htm

1. คู่มือแหล่งทุน และข่าวสารทุนวิจัย

2. แบบฟอร์มต่างๆ

3. ระเบียบ ประกาศ คำาสั่ง

4. ข้อมูลอุปกรณ์ และสารเคมี ห้อง Lab

5. ข้อมูลการฝึกอบรม

6. ฐานข้อมูลโครงการวิจัยออนไลน์

7. จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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http://www.en.mahidol.ac.th/engreen/index.html
รางวัลชมเชยโครงการประกวดเว็บไซต์ด้านสิ่งแวดล้อม

ตามหลักเกณฑ์ของ UI GREENMETRIC WORLD UNI-

VERSITY RANKING ด้านข้อมูลพ้ืนฐานการจัดการนำา้และการ

จราจร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

การจัดทำาวิดิทัศน์ เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำากัด และตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

facebook.com/en.mahidol

ผู้ติดตาม 733 คน • ดู 273,281 ครั้ง 

เป็นสมาชิกเมื่อ 11 ก.พ. 2010

คำาอธิบาย 

Faculty of Environment and Resource Studies

Mahidol University Thailand

จำานวนผู้เข้าชมวิดิทัศน์ EN Tube http://www.youtube.com/
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ด้าน Eco Universityผลงานเด่น

โครงการจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง

ในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขนาดกำาลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 8,000 Wp. (วัตต์สูงสุด)

โครงการสำานักงานสีเขียว (Green Office) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับใบรับรองการจัดการประชุมสีเขียว Green 

Meetings จากองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ร่วมกับสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ณ 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557

รางวัลสำาหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นสำานักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 

งานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ 

ประจำาปี 2558 “รักพ่อ รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว”
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ด้าน Eco University
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โครงการ E – meeting ลดการใช้กระดาษในสำานักงาน
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กระดาษขนาด A4 กระดาษขนาด F14 
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