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"หน าที่การงาน" เป็นหน าที่หน่ึงที่บุคคลทุกคนตองไดกระทําตามภาระหน าที่
เพื่อสรางความเป็นตัวตน สรางรากฐานชีวิตใหมัน่คง สรางครอบครัว สราง
องคกร ซึ่งบทบาทการทํางานของบุคคลหน่ึง ๆ เป็นดัง่ฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ชวย
กันขับเคลื่อนองคกร สังคม ใหเกิดการพัฒนา และเป็นไปตามเป าหมาย 

ดวยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสวนงาน
ดานการศึกษาที่พัฒนานักศึกษาใหออกไปสูสังคมเพื่อสรางประโยชน และ
พัฒนาประเทศ เบื้องหลังการพัฒนานัน้ ยังมีอาจารย บุคลากร ที่ไดทําหน าที่
ชวยสราง ปลูกฝัง พัฒนา สนับสนุน นักศึกษาเหลานัน้มาหลายสิบปี บทบาท
หน าที่ของทุกทานนัน้มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศดานสิ่งแวดลอมยิ่ง
นัก เพราะทานไดทุมเทแรงกาย แรงใจ แรงปรารถนาดีตอศิษย เพื่อใหศิษย
ไดออกไปสูสังคมภายนอก และสรางคุณงามความดีใหกับสังคม

ในวาระเกษยีณอายรุาชการของบคุลากรคณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร
ในปี 2565 ขอมทุติาจติคารวะดวยศรทัธาแกบคุลากรทัง้สายวชิาการ และสาย
สนับสนนุทัง้ 4 ทาน ไดแก อาจารย ดร.จฬุาภรณ กําเนิดเพชร อาจารย ดร.      
หะรนิ สจัเดย คณุมณเฑยีร แสงสนิทรพัย และคณุปัญญา สวุรรณพนัธ ทีไ่ดให
งานนโยบายและแผนไดบนัทกึประสบการณการทํางานผลงานของทาน คณุ
งามความด ี แนวคดิสรางศษิยทีด่สีสูงัคม สรางประโยชนใหกบัคณะจนถงึวาระ
เกษยีณอายรุาชการ ขอใหผลคณุงานความด ี ดลบนัดาลใหทกุทานมพีลานามยั
ทีแ่ขง็แรง สขุ สวสัด ีตราบนานเทานาน
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บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร

อาจารยเริ่มตนทํางานที่คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดอยางไร

เริ่มตนเมื่อปี พ.ศ. 2538 ไดพบกับ รศ.ดร.วิมล สอนแจม ในโครงการฝึก
อบรม ขณะนั้นอาจารยวิมลไดชักชวนมาสมัครที่คณะ โดยบอกวาทางคณะ
ตองการอาจารยสาขาจุลชีววิทยา และอาจารยจบทางดานน้ี แตในขณะนั้น
ยังทํางานเป็นนักวิจัยที่สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานตนแบบ (สรบ.)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (เรียก สจธร. ในสมัยนั้น ตอนน้ี
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)) และอยาก
สอนหนังสือ จึงไดมาสมัครในยุคปลายสมัย รศ.ดร. เทพนม เมืองแมน เป็น
คณบดี และ รศ.รุงจรัส หุตะเจริญ เป็นคนสัมภาษณและเป็นคณบดีในเวลา
ตอมา เริ่มตนดวยการสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ES รุนที่ 1) สอนวิชา    
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม สอนไดเพียง 9 เดือน อาจารยก็สมัครไปแลก
เปลี่ยนที่ญี่ป ุน กลับมาสอนไดอีก 1 ปีกวา ก็สมัครทุนเยอรมันดาน Bio-
Technolgy และทุนเรียนตอในระดับปริญญาเอกที่เยอรมันอีก 5 ปี ถึงได
กลับมาทํางานสอนที่คณะในปี พ.ศ. 2546 
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ดวยความมงุมัน่อยากสอนหนังสอื เพราะเดมิทอีาจารยทํางานเป็นนักวจิยัที่
สรบ. ทํางานจนครบ 3 ปี คาดหมายวาจะถกูปรบัตําแหนงเป็นอาจารย แตกย็งั
ไมไดปรบัตําแหนง และดวยการชกัชวนของอาจารยวมิลจากทีก่ลาวไปแลว
จงึไดลองยื่นใบสมคัรทีค่ณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร มหาวทิยาลยั
มหดิล ในตําแหนงอาจารย ในขณะทีเ่รยีนปรญิญาตรทีีร่ามคําแหง ชวงนัน้
สามารถบรหิารการเรยีนดวยตนเองไดวาจะอยากเรยีนวชิาอะไรในแตละเทอม
และคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิลเปิดรบัผชูวยงานวจิยั จงึไดมี
โอกาสมาสมัผสับรรยากาศของมหดิล เหน็ความพรอมของหองปฏบิตักิาร
และความเกงของคณาจารย และไดเรยีนรกูารทํางาน การทําวจิยั ปีกวา ๆ ใน
ตอนนัน้มคีวามรสูกึอยางเกง อยากเป็นอาจารย และดวยความเป็นสถาบนั
ของพระบดิา ทําใหเรารสูกึภมูใิจทีไ่ดรบัใชพระบดิา ไดรบัใชราชสกลุ "มหดิล"
กเ็ป็นแรงจงูใจอกีอยางหน่ึงทีท่ําใหเราอยากมาทํางานทีม่หดิลน้ี

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร

แรงบันดาลใจหรือสิง่จูงใจที่อยากมาทํางานที่คณะ
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ในสมัยของอาจารย คิดวาอาจารยแตละทานในคณะมีอัตลักษณและมีความ
โดดเดนของตัวเองในดานวิชาการ คืออาจารยมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
สาขา แบบ Multidisciplinary ทําใหนักศึกษาไดความรูที่หลากหลาย อาจารย
เริ่มสอนตัง้แต ES รุนที่ 1 ชวงที่อาจารยเป็นประธานหลักสูตร ES มีการ
เปิดรับอาจารยถึง 13 ตําแหนง จึงตองวางแผนการคัดเลือกอาจารยที่จะรับ
เขามาบรรจุวาสาขาที่จบมาตองตรงกับรายวิชาที่เราเปิดสอนในหลักสูตร ES
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูตรงสาขาวิชานัน้ และสามารถประยุกตใชในดาน
สิ่งแวดลอมได 

และความโดดเดนเมื่ออดีต คือ การออกภาคสนาม เพราะมีอัตลักษณ มีโจทย
มีรูปแบบชัดเจน อาจารย PM (Project Manager) ก็มีความเขาใจในโจทยที่
ใหนักศึกษา

มุมมองของอาจารย จุดเดนของคณะคืออะไร

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร
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กระบวนการเรียนการสอนในชัน้เรียนหรือภาคสนาม อาจารยทําให
นักศึกษาไดนําความรูไปประยุกตใชอยางไร

เดมิทอีาจารยเป็นคนทีไ่มชอบออกภาคสนาม ในสมยั รศ. รงุจรสั หตุะเจรญิ  
 จงึไดตอรองไมขอออกภาคสนาม แตพอมาสอนหลกัสตูรปรญิญาตรนีานาชาติ
(EV) ตองรบัผดิชอบรายวชิา ICEN 492 Environmental Field Excursions ที่
มกีารออกภาคสนาม เลยจําตองเรยีนเชญิ ผศ.ดร.สทิธพิงษ ดลิกวณิช มาชวย
เหลอืในการออกภาคสนาม ซึ่งเริม่จาก Pre-Survey กอน เพื่อมองโจทยให
ชดัเจน กําหนดขอบเขตพื้นที ่ จงึจะตัง้หวัขอ Excursion สําหรบันักศกึษา เชน
Organic farm and Historical Park Management-จ.บรุรีมัย Relationship
between Aquafarming and Coastal Resources: Impact and Challenges
at Krabaen Bay-จ.จนัทบรุ ี Monitoring and Surveillance of
Transboundary Air Pollution from Biomass Open-burning-จ.ลําปาง และ
Floating Market Management: Don Wai Foating Market-จ.นครปฐม
เป็นตน ซึ่งการออกภาคสนามในแตละครัง้จะมนัีกศกึษาแลกเปลีย่นจากญีป่ นุ
ของมหาวทิยาลยันางาซากมิารวมดวยเสมอ โดยสอนใหนักศกึษาวางแผนการ
กําหนดจดุศกึษา ขอบเขตการศกึษาทัง้ทางดาน Science และ Social Science
การเกบ็ตวัอยาง การใชแผนทีแ่ละการใชเครื่องมอื GPS การวเิคราะหขอมลู
การจดัการ แมกระทัง่การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งในชวงปีแรก
นักศกึษาตางชาตทิัง้ของหลกัสตูร EV และนักศกึษาแลกเปลีีย่นตองออกแบบ
และวางแผนสมัภาษณในพื้นทีก่จ็ะไมสามารถสื่อสารภาษาไทยได กม็นัีกศกึษา
ของหลกัสตูร EV ทีเ่ป็นคนไทยชวยเหลอื ตอมาภายหลงัอยากเปิดโอกาสให
นักศกึษาหลกัสตูร ES มโีอกาสไดเขารวมโครงการ เพื่อจะไดมโีอกาสไปแลก
เปลีย่นทีม่หาวทิยาลยันางาซากดิวย จงึไดมกีารเปิดรบันักศกึษา ES ของเราเขา
รวมโครงการ ทําใหนักศกึษาหลกัสตูร ES กไ็ดฝึกภาษาองักฤษไปดวย เดก็
นักศกึษากไ็ดรจูกัแลกเปลีย่นเรยีนรไูปดวยกนั

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร
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อาจารยไดมสีวนรวมพฒันาหลกัสตูรหรอืไม หรอืควรมแีนวทางอยางไร

อาจารยไดมีสวนรวมเป็นประธานปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี (ES) 2 ครัง้
ครัง้แรกสมัย ผศ.ดร.สิทธิพงษ ดิลกวณิช เป็นคณบดี ไดนําเสนอหลักสูตรใน
ระดับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก็ไดรับขอ Comment จากผูทรงคุณวุฒิ
วาเป็นหลักสูตรแข็งมากในแงวิชาการ เพราะอาจารยปรับหลักสูตรโดยยึดหลัก
ความเป็นกลาง เราไมไดตองการเป็นประธานหลักสูตร แตยึดความตองการ
ของตลาดทัง้หนวยงานรัฐและผูประกอบการ ซึ่งอาจารยพิจารณาจากวิชาชีพที่
นักศึกษาตองใชและอัตราการไดงานของนักศึกษา ไมไดทําสํารวจแตเป็นการ
พูดคุยสอบถามจากลูกศิษยและผูประกอบการ และอีกครัง้ในยุคของ อ.ดร.  วีร
ฉัตร ฉัตรปัญญาเจริญ เป็นประธานหลักสูตรในสมัยนัน้ และปรับปรุงไปครบ
ทุก 4 ชัน้ปี แตก็มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารในยุคสมัยนัน้ จึงไมถูกนํามาใช 

สวนหลักสูตรนานาชาติ (EV) อาจารยเขามารวมในยุคสมัคร ผศ.ดร.สิทธิพงษ
ดิลกวนิช เป็นคณบดี และ ผศ.พัฒน ทวีโภค เป็นประธานหลักสูตร EV
อาจารยเลยมารับบทบาทเป็นเลขานุการและกรรมการประจําหลักสูตร เมื่อ
ผศ.พัฒน ทวีโภค หมดวาระ อาจารยก็ไดรับตําแหนงประธานหลักสูตร EV
เพื่อสานงานตอ โดยดูแลวางแผนรายวิชาที่จะเปิดในแตละภาคการศึกษาให
เหมาะสมกับกลุมนักศึกษา (ไมมีแผนการศึกษาที่ชัดเจนในแตละเทอมเหมือน
ES เพราะนักศึกษาจะเขามาเรียนในหลักสูตรไดตลอดทัง้ปี) และที่สําคัญที่สุด
คือ การดูแลและแกไขปัญหาตาง ๆ ของนักศึกษาตางชาติที่มาจากหลากหลาย
ประเทศ เชน ฟินแลนด มาดากัสการ รัสเชีย อิตาลี ไตหวัน จีน ฮองกง ภูฏาน
ศรีลังกา เนปาล และ อินเดีย (มีมากกวาน้ีจําไมหมด) ซึ่งนักศึกษากลุมน้ีมี
ปัญหาความไมเขาใจทัง้ภาษาและวัฒนธรรมของไทยในการใชชีวิตประจําวัน
รวมถึงระบบ หรือระเบียบตาง ๆ ของวิทยาลัยนานาชาต ิ

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร

บันทึกขุมความรู เลม 10                                                                              5



บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร

จดุเริม่ตนของโครงการแลกเปลีย่นนักศกึษากบัมหาวทิยาลยันางาซากิ

เกดิความรวมมอืระหวางคณะและมหาวทิยาลยันางาซาก ิ วตัถปุระสงคเพื่อแลก
เปลีย่นนักศกึษาไปเรยีนรดูานสิง่แวดลอมทีญ่ีป่ นุ และนักศกึษาจากญีป่ นุมาแลก
เปลีย่นทีป่ระเทศไทย ทางมหาวทิยาลยันางาซากกิไ็ดเชญิอาจารยไปดงูานที่
มหาวทิยาลยัดวย โดยในชวง 2-3 ปีแรก คดัเลอืกนักศกึษาจากหลกัสตูร
นานาชาต ิ (EV) ของวทิยาลยันานาชาต ิ ตอมาทางคณะจงึจดัลงนามบนัทกึ
ตกลงความรวมมอืกบัมหาวทิยาลยันางาซากใินสมยั รศ.ดร.กมัปนาท ภกัดกีลุ
เป็นคณบด ี และชวงหลงักผ็ลกัดนัใหนักศกึษาหลกัสตูร ES ของคณะ        
 ไดเขามารวมกจิกรรมไปแลกเปลีย่นเรยีนรทูีญ่ีป่ นุ อาจารยเลง็เหน็วานักศกึษา
มศีกัยภาพดานภาษามากขึ้น จงึอยากสนับสนนุใหเขาไดมปีระสบการณในตาง
ประเทศ จนขยายไปถงึระดบัปรญิญาโททีไ่ดไปแลกเปลีย่นดงูาน และประสาน
งานรวมกบั Prof. Dr. Hideki Nagayama จนสามารถหาทนุเพื่อไปศกึษาระดบั
ปรญิญาเอกที ่ มหาวทิยาลยันางาซากจิํานวน 2 ทนุไดสําเรจ็ แตพอเจอ
สถานการณโควดิโครงการกไ็ดปรบัเปลีย่นการแลกเปลีย่นผานรปูแบบออนไลน 

นอกจากน้ียงัไดสงนักศกึษาไปฝึกงานที ่ Hannover University ประเทศ
เยอรมนันี ซึ่งอาจารยเรยีนจบมา และไดสงนักศกึษาหลกัสตูร EV ไปฝึกงานที่
Manitoba ประเทศแคนนาดา ซึ่งการตดิตอกบัตางประเทศเหลาน้ีเป็น Personal
Contract ทีอ่าศยัความสมัพนัธทีร่จูกักนัสวนตวั ทําใหเราไดขอเสนอทาง
วชิาการ ไดทนุใหนักศกึษาไปเรยีนตอ ซึ่งอาจารยกอ็ยากจะใหเกดิความรวมมอื
วชิาการตอเน่ือง เพื่อผลประโยชนของนักศกึษาทีจ่ะไดรบัในระดบันานาชาติ
อยากใหนักศกึษาไดเตบิโตในระดบันานาชาต ิ ไดไปเรยีนรวูทิยาการองคความรู
ใหม ๆ รวมถงึหองปฏบิตักิาร เทคโนโยทีีพ่ฒันากาวหน ากวา กย็งัอยากสงตอให
โครงการแลกเปลีย่นเหลาน้ียงัมอียางตอเน่ืองทกุปี อาจารยพรอมเขามาชวย
เหลอืแมจะเกษยีณอายแุลวกต็าม เพราะคดิวาความสมัพนัธทีเ่ราไดสรางเครอื
ขายไวอาจจะยงัสามารถชวยงานคณะได
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อาจารยจะสอนใหนักศึกษามีระบบความคิด System of Thinking สําหรับ
วิชาบังคับก็ตองสอนใหตรงตามทฤษฎี เชน วิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม และ
การจัดการของเสียอันตราย ทฤษฎีตองแนน และถามี Lab อาจารยก็จะเนน
Lab นักศึกษาจะตองไดทักษะและเทคนิค Lab ถาวิชาใดมีหลาย Section จะ
ใชวิธีคุยกับอาจารยที่รวมสอนดวยเพื่อใหเป็นไปในทางเดียวกัน แตถาเป็น
วิชาเลือกที่เป็นของอาจารยเอง จะสอนโดยใชประสบการณงานวิจัยที่ผานมา
หลักการ Learning by doing จึงไมคอยมี Power Point  แตจะพัฒนาการ
เขียน Mind Map ของแตละหัวขอที่สอนใหเป็น เชื่อมโยงแตละอยางใหได
เหมือนเป็นการเตรียมความพรอมกอนการทํา Senior Project ใหเขาดวย
ทฤษฎีก็จะสอนใหคิดเป็นระบบใหนําไปใชใหเป็น เชื่อมโยงกับอะไร ดังนัน้ 
 ก็เป็นสิ่งที่ทาทาย อาจารยใหม ๆ ที่จะสอนใหนักศึกษาเห็นภาพ ถายทอดให
นําไปใชใหเป็น  เชื่อมโยงใหได ใหเด็กคิดใหเป็น เพื่อประโยชนของนักศึกษา
และนักศึกษาสามารถตอบโจทยสังคมได แขงขันในตลาดได

อาจารยมีเทคนิคการถายทอดองคความรูใหนักศึกษาอยางไร

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร
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ในอนาคตอาจารยอยากเห็นคณะเติบโตไปในทิศทางใด

อาจารยอยากเหน็ความเขมแขง็ทางวชิาการของคณะ การใชวธิกีารถายทอด
ความรทูีเ่หมาะสมกบันักศกึษาแตละระดบั เพราะอาจารยมหีน าทีท่ีต่องสอนให
นักศกึษาร ูนักศกึษาไดประโยชน ทํางานเป็น คดิเป็น โจทยของอาจารยตองเอา
นักศกึษาเป็นทีต่ัง้ อาจารยของคณะเรามอีตัลกัษณ มคีวามลมุลกึของสาขาที่
เชีย่วชาญทีแ่ตกตางกนั ดงันัน้ อยาขามศาสตร ขามสายงาน ความไมรกูค็อืไมรู
แตจงใหความรกูบันักศกึษาอยางชดัเจน เพราะทกุอยางมกีฎ กตกิา และ
มารยาท มคีวามเหมาะสม ไมเหมาะสมตามโอกาสและเวลา  

เมื่อเรามงุเป าเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั และมงุเป าใหคณะเป็นหน่ึงในดานวทิยาศาสตร
สิง่แวดลอมและเทคโนโลย ี ดงันัน้สิง่ทีอ่ยากเหน็การพฒันา คอืการบรกิารของหอง
ปฏบิตักิาร (Lab) ของคณะทีอ่ยากเหน็การบรกิารตลอด 24 ชม. เพื่อรองรบัการ
ทํางานวจิยัทัง้ของอาจารย นักศกึษา และนักวจิยั เจาหนาทีก่ต็องมคีวามลมุลกึ ให
คําปรกึษา และสามารถแกไขปัญหาเบื้องตนของอปุกรณตาง ๆ ในหองปฏบิตักิาร
ใหไดกอนเรยีกชางจากทางบรษิทั และการสรางบรรยากาศในการทํา Lab ใหไดรบั
ความสะดวก ทํางานงาย มบีรรยากาศทีส่งเสรมิการทํา Lab แตตองมมีาตรฐาน
ความปลอดภยั เหมอืนกบั Lab ตาง ๆ ทีอ่าจารยไดเคยใชงานมา เชน Lab ของ
พระจอมเกลาธนบรุ ี Lab ของมหาวทิยาลยัทีญ่ีป่ นุ และเยอรมนี นัน่คอืสิง่ทีอ่ยาก
เหน็การพฒันาของคณะในอนาคต

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร
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คติประจําใจของอาจารย

อาจารยทําทุกวันน้ีเพื่อนักศึกษา ใหนักศึกษาไดองคความรูและผลประโยชน 
ทํางานทุกอยางจะมองวา นักศึกษาคือโจทย สิ่งที่ตองได คือ ความสัมฤทธิผ์ล
ของนักศึกษาที่จะออกไปทํางานได ไปสูกับสังคม สูกับโลกภายนอก เขาตองได
รับการยอมรับ น่ีคืองานของอาจารย หน าที่ของคนที่มาเป็นอาจารย เมื่อมีปัญหา
เขายังกลับมาหาเรา กลับมาปรึกษาเรา นัน่คือความผูกพันของลูกศิษยกับ
อาจารย

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร
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อยากใหอาจารยฝากถึงชาวคณะสิง่แวดลอมและทรัพยากรศาสตร

อาจารยขอกลาววา "ขอโทษ" สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่อาจารยอาจจะเคย
ลวงเกินทัง้วาจาและการกระทําที่ทําใหไมเป็นที่พึงพอใจของทุกคน แตอาจารย
ไมเคยคิดราย ซึ่งดวยความที่เป็นคนพูดตรง ๆ และเป็นคนแรง ๆ เลยอาจจะ
ทําใหลวงเกินทุกคนไป และอาจารยก็ยังอยากเห็นบรรยากาศความเป็นพี่เป็น
นอง ความชวยเหลือกันและกันกลับคืนมา อยากเห็นผูเกษยีณแลว หรือ
อาจารยผูใหญมารวมกิจกรรมของคณะ ไมวาจะเป็นงานสถาปนา งานมุทิตาจิต
เพราะอาจารยมองวามันเหมือนกับผูใหญไดกลับมาเยี่ยมเยียนกัน มีความรูสึก
อบอุนที่ไดกลับมาเจอกัน มาเจอคนในครอบครัวอีกครัง้

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร
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ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร

คุณวุฒิทางการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
Docteur de Naturwissenschaften (Technische Chemie) Die Universitat
Hannover, Germany

Non-degree Scholarships

Advanced Professional Training in the field of “Industrial Biotechnology.”
Nov.3,1998 – Feb.29, 2000. Awarded a scholarship by the Government
of the Federal Republic of Germany through the Carl Duisberg Society
(CDG).
“Bioaccumulation and Biotransformation of Antimony Compound by 
 Freshwater Algae(Chlorella vulgaris)”  c/o Prof. Dr. Shigeru Maeda.
Department of Applied Chemistry and Chemical Engineering, Faculty of
Engineering, Kagoshima University, Kagoshima 890, Japan.  July 15,
1996 - Jan 14,1997. JSPS Long Term Invitation Program FY 1996.
“Structural Characteristics and Metabolic Activities of Granular
Methanogenic Sludge on Defined Substrate and Physical Properties of
Granular Methanogenic Sludge.” c/o Prof. Dr. Shiro Nagai. Department
of Fermentation Technology, Faculty of Engineering, Hiroshima
University, Japan. Oct.2, - Nov.27,1994. JSPS - NRCT Scientific
Cooperation Program under the University system.
Workshop on Biological Treatment of Industrial Wastewater. ASIAN-
Australia Biotechnology Project. The Inter University Center on
Biotechnology - Institute Teknologi Bandung. Bangdung, Indonesia. Jan.14,
- Feb5,1994. 
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ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร

ความเชี่ยวชาญ

Biotechnology
Waste Utilization
Wastewater Treatment
Environmental Biotechnology and Environmental Microbiology
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Research Grants:

Production of Chitosan Nanoparticles for Immobilizing Bio-fungicide
extracted from commercial strains of Bacillus subtilis for controlling
Phytophthora palmivora and Curvularia eragrostidis Granted by National
Nanotechnology Center, National Science and Technology Development
Agency
Decolourization of Wastewater Produced by Ethanol Production from
Sugarcane Molasses by Hybrid Immobilization of White Rot Fungi. Granted
byNational Science and Technology Development Agency (Feb. 3, 2014 -
Feb.2, 2015)
ณัฐกานต นิตยพธัน, จฬุาภรณ กําเนิดเพชร. รายงานฉบบัสมบรูณ เรื่องการกําจดัสี
จากน้ําเสยีของโรงงานผลติเอทานอลจากกากน้ําตาลโดยใชเทคนิคการตรงึเซลราไวท
รอทแบบลกูผสม (Decolourization of wastewater produced by ethanol
production from sugarcane molasses by hybrid immobilization of white rot
fungi). กรงุเทพฯ: สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต;ิ 2558;   
 P-13-00610.



ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร

บทความวิชาการ/ ผลงานตีพิมพ

Kamnerdpetch C., Weiss M., Kasper C., and Scheper T., 2007, “An
Improvement of Potato Pulp Protein Hydrolyzation Process by the
Combination of Protease Enzyme Systems”, Enzyme and Microbial
Technology. 40 : 508-514
Stehr, J., Müller, T., Svensson, K., and Scheper, T., 2001,“Basic
Examinations on Chemical Pre-oxidation by Ozone for Enhancing
Bioremediation of Phenanthrene Contaminated Soils,“ Appl Microbiol
Biotechnol 57 : 803-809
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ผลงานนําเสนอวิชาการทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

Saranya Sucharitakul, Chalaporn Kamnerdpeth and Hnin Wai Phyo.
Community Participation in Waste Recycling among Myanmar Migrants in
Khok Kham Sub District, Samut Sakhon Province, Thailand. 9th
International Conference on Environmental Engineering, Science and
Management; May 27-29, 2020; The Heritage Chiang Rai, Thailand.
วราภรณ แกนสุริยะ, จุฬาภรณ กําเนิดเพชร, และบัณฑิต ชาญณรงค. การขึ้นรูป
เชื้อเพลิงอัดแทงจากกากของเสียโรงงานทูนากระป อง. การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ ครัง้ที่ 4 ประจําปี 2562; วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562; หน า 1199-1208;
ปทุมธานี, ประเทศไทย



ผลงานนําเสนอวิชาการทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ตอ)

Suphamongkol S, Kamnerdpetch C, Muensangk S. Utilization of Waste
Material by Producing Organic Compost in Mahidol University, Salaya
Campus. The 16th National Environmental Conference; May 17-18, 2017;
Bangkok, Thailand.Puangmanee M, Kamnerdpetch C. Evaluation of Waste
Generation Rate of Large Tambon Health Promoting Hospital, Nakhon
Pathom. The 16th National Environmental Conference; May 17-18, 2017;
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ผมเริม่จากเป็นนักศกึษาทนุปรญิญาเอกของคณะ ชวงระหวางเรยีนกไ็ดมโีอกาส
ไดเป็นอาจารยพเิศษจากการแนะนําของ ผศ.ดร.โอภาส ปัญญา ทีใ่หโอกาสได
สอนในคณะในบางรายวชิา ประจวบกบัคณะไดเปิดรบัสมคัรอาจารย จงึไดมี
โอกาสสมคัรและเขามาสอนและทํางานวจิยัดานสิง่แวดลอมเตม็ตวั

แรงบนัดาลใจของการมาทํางานดานน้ี เพราะเราทํางานวจิยัดานสิง่แวดลอมทัง้
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัพอสมควร ทําใหรสูกึวาเป็นตวัตนของเรา เมื่อ
มโีอกาสไดเขามาทํางานในคณะเรากอ็ยากสานตอโดยการนําความรสูสูงัคมให
ชดัเจน ตามเป าหมายของมหาวทิยาลบั ซึ่งเป็น "ภมูปัิญญาของเแผนดนิ" จงึ
ทําใหเป็นแรงจงูใจใหอยากทํางานทัง้ดานการสอน การวจิยัเกีย่วกบัสิง่แวดลอม

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์

เริ่มตนเขามาทํางานทีค่ณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรได
อยางไร
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อาจารยไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรหรือไม หรือควรมี
แนวทางอยางไร

ผมไดมโีอกาสไดมาพฒันาหลกัสตูรรวมกบั รศ.รงุจรสั หตุะเจรญิ ซึ่งไดปรบัปรงุ
หลกัสตูรการจดัการเมอืงนาอยแูละสิง่แวดลอมทีย่ัง่ยนื ระดบัปรญิญาโท ซึ่งมี
หลกัการทีอ่ยากใหสอดคลองกบัปรชัญาของมหาวทิยาลยัและคณะ และวางเป า
หมายวาอยากใหหลกัสตูรทีอ่ยากบรูณาการ พฒันาสงัคม พฒันาบณัฑติใหมี
คณุภาพดานสิง่แวดลอมตามหลกัความยัง่ยนื  



จุดเดนของคณะ ไมใชมีเพียงการถายทอดองคความรูอยางเดียว แตยังรวมไป
ถึงการออกภาคสนาม องคความรูที่นักศึกษาจะไดรับก็จะเป็นทาง Scientific
Base และ Application Base คือความรูเชิงประจักษ นัน่คือการออกภาคสนาม 
จุดเดนในการเรียนการสอนอีกอยางของคณะ คือการนําศาสตรและศิลป เขา
มารวมบูรณาการใหเกิด Knowledge Base ที่ดี ใหเกิดการขับเคลื่อนสังคม
ไดดี

กระบวนการเรียนการสอนคณะมีความโดดเดน และไดถูกออกแบบไวอยาง
สมบูรณ และมีการปรับปรุงภายใตการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมภาย
ใตเงื่อนไขใหม มีการพัฒนาทัง้เน้ือหารายวิชาสอน การออกภาคสนาม ตลอด
จนการวิจัยเชิงบูรณาการ นําไปใชไดทัง้ทางวิทยาศาสตร สังคม ในเชิงลึกได
อยางชัดเจน 

จุดเดนของคณะคืออะไร

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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วิธีการปลูกฝังแนวคิดดานการอนุรักษ รักษา และการปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอมในปัจจุบัน

คณะเราเป็นคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร เราไมไดใหเพียงแคชุดความ
รูเชิงประจักษ แตเรายังคงใหความตอเน่ือง มีกระบวนการปลูกฝัง วิธีคิดทัง้เรื่อง
อนุรักษ การพัฒนาอยางยัง่ยืน ทัง้ในบริบทภาพรวมของการพัฒนา และให
นักศึกษาเขาใจจนเกิดความตระหนัก และนําไปใชไดจริง ตองเขาใจในผลลัพธที่
จะเกิดขึ้นในสังคม ผลลัพธระดับประเทศ และผลลัพธระดับโลก ซึ่งสังเกตวา
โลกเรามีการขับเคลื่อนทัง้แบบ Disruption Change Transformative เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว คณะก็มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไดดี เพราะคณะเราได
บูรณาการทัง้ศาสตรและศิลปไดดี

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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ในอนาคตอาจารยอยากเห็นการเติบโตไปในทิศทางใด

คงตองมองภาพอนาคตเป็น 3 แบบ ภาพที่เราปรารถนาอยากใหเป็น
Desinged Society ภาพความจริงที่เป็นอยู ภาพที่เราอยากใหเป็น ภาพที่
ควรจะเป็น อดีตเป็นมาอยางไร สงผลอยางไร ซึ่งภาพอนาคตทัง้ 3 แบบน้ี
ตองเขากันไดดี เชน การพัฒนาสังคม ภาพความเป็นจริงก็สําคัญ อดีตที่ผาน
มาเป็นอยางไร อนาคตจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหน ก็ตองยอนไปวาเรามี
การอนุรักษ การพัฒนา การปลูกฝังเป็นอยางไร ก็จะไดไปสูการพัฒนา
หลักสูตร ตองมีการปลูกฝัง ความเป็นอาจารย ความเป็นตัวตนและอัตลักษณ
ของอาจารย ความเป็นอัตลักษณของคณะ ไปสูการพัฒนาเน้ือหาทางวิชาการ
ที่เรียกวา Idea Driven การผลักดันทางความคิดจากอนาคตที่ปรารถนา
อนาคตที่เป็นอยู และอนาคตที่ตองการจริง อยางไรก็ตาม ตามที่กลาวมาควร
จะมาหลอหลอมใหเป็นสัญญาในใจวา การทํางานที่ดีนอกจากจะเอาความโดด
เดนของคณะ และความสามารถ ตองมี Skill ของอาจารย ทีมงานอาจารยที่มี
ศักยภาพหลากหลายสาขาดานสิ่งแวดลอม ที่จะถูกสงผานใหกับนักศึกษา ให
นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนผานทักษะ มีศักยภาพ เมื่อนักศึกษาไดไปทํางานใน
องคกรจะสามารถทํางานขามศาสตร และทํางานอยางบูรณาการใหเกิดการ
พัฒนาศักยภาพไดทัง้เชิงความคิดและเชิงประจักษ 

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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ขอแนะนําสําหรับอาจารยรุนใหม หรือแนวคิดสําหรับการทํางาน
วิชาการใหกับสังคม

การผลักดันความคิดของอาจารยบนความมุงมัน่ ตองตกตะกอนความคิดที่จะ
ทํางานโดยยึดเป าหมายของคณะ ของมหาวิทยาลัย ใหเป็นเน้ือเดียวกัน เพื่อ
ผลักดันคณะที่เปรียบเหมือนเรือที่เราเป็นหางเรือ ที่มีทัศนคติดวยความมุงมัน่
มีวินัย จะทําใหเราสามารถขับเคลื่อนใหไปตามเป าหมาย

ความเป็นตวัตนของอาจารยทีส่ําคญั คอื ความเป็นตวัตนของอาจารย ตอบสนอง
และสอดคลองกบัเป าหมายของคณะ ของมหาวทิยาลยัหรอืไม และการอยใูนคณะ
สิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตรตองมทีศันคตทิีด่ ี รวมไปถงึจรยิธรรมของความ
เป็นอาจารย ตอวชิาชพี ตอเป าหมายเป็นสิง่สําคญั เพราะบางครัง้ผลกัดนัขบั
เคลื่อนคณะหรอืหลกัสตูรตองอยภูายใต Integrity สอดคลองกบั Discipline
ศาสตรและปัญญาทีจ่ะผลกัดนัดวย ไมใชไปเฉพาะศาสตรแตไมมจีรยิธรรม ความ
คดิ ทศันคตทิีด่ี

Mental Model เป็นสิ่งสําคัญ คือฐานคิดทางปัญหา ทัศนคติที่ตองผลักดันวา
ควรจะเป็นอะไร ผมไมสามารถบอกไดวาอาจารยรุนใหมตองเป็นอยางไร แต
ควรจะนําศาสตรเชิงลึกทางวิทยาศาสตร ทางสังคม ปรัชญาคณะ เป าหมายการ
พัฒนา เป าหมายการสงเสริมใหมีศักยภาพ ดังนัน้ตัวเราเองก็พรอมที่จะพัฒนา
อยางตอเน่ืือง แตตองยึดโยงจริยธรรมและการบูรณาการความรูใหเขากัน

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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นิยามความเป็นตัวตนของอาจารย

การเป็นอาจารยก็เหมือนหนังสือที่มีบทเริ่ม และบทจบ แมแตในเน้ือหาหนังสือ
ก็ยังมียอหน าใหม มีเริ่มแตละบท แตละพารากราฟ ตองยอนกลับมามองตัวเอง
และมองจริตตัวเองวาคืออะไร และโชคดีที่คณะสามารถตอบโจทยในการพัฒนา
เชิงลึกและเชิงกวางได ใหโอากาสพัฒนา ทําใหผมไดมองโลกอนาคตได วา
อนาคตเพื่อการเปลี่ยนผานจะเป็นอยางไร การเรียนภาคสนามภายใตเงื่อนไข
ของโลกอนาคต เราคิดวาคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรนาจะมีความ
พรอม 

มีความภูมิใจที่อยูกับคณะน้ี มีความภูมิใจที่ไดเป็นอาจารย ไดเป็นสวนหน่ึงของ
ทีมงานไดผลักดันนักศึกษาไดจบการศึกษา ภูมิใจที่ไดทํางานวิจัย โครงการ
วิชาการ บริการวิชาการเชิงลึกทัง้ในและตางประเทศพอสมควร ซึ่งไมใชแคการ
ผลักดันของตัวเองใหมีความมุงมัน่ แตเป็นการผลักดันของทีมบริหาร ของ
คณบดีและเป าหมายมหาวิทยาลัย ที่มีความมุงมัน่เป็น "ภูมิปัญญาของแผนดิน"

ฝากขอคิด แนวคิดถึงคณะสิง่แวดลอมและทรัพยากรศาสตร

บทสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์

22                                                                              บันทึกขุมความรู เลม 10        



ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (การจดัการสิง่แวดลอม) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร
Doctor of Philosophy (Environment and Resource Studies) มหาวทิยาลยั
มหดิล

ความเชี่ยวชาญ (Expertise/Skills)

Harin Sachdev established Learning, Research and Technology Initiative
Center for Livable City Management and Environmental Sustainability
(Mahidol University). His work is centered around developing and integrating
systemic approach and scenario disciplines to advance the sustainable
strategy. He recently works as project manager and consultant for
international environmental government, country’s key ministry, local
government and private sectors on sustainable development strategy. His
research focuses on climate change policy and sustainable environment and
livable city strategy. His efforts enhance organization’s skill and capacity to
formulate sustainable strategy and managerial key success factors. He
currently carries out research focused on, e.g., the country’s post-2015
development agenda and the sustainable development goals (SDGs), with
emphasis on the mechanisms of goal selection, monitoring and review, and
means of implementation. Among others he serves as a steering committee
member of the governance project, e.g. country’s low-carbon society
sustainability and the development of ASEAN Environmentally Sustainable
City Model (ESC). 
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ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์

Lunched an originality research methodology (Integrated Science)
by integrating foresight science and systemic analysis for strategy
formulation and managerial plans
The Development Blue-print Learning Modules with Urban Living
Labs for Sustainable Agriculture 
Expertise in systemic innovative general manger with sophisticated
in Institution’s scenario/vision and strategy formulation process and
administration skills for sustainable development, in responding,
e.g., Sustainable Development Goals (SGD), Likable City and
Sustainable Evironment: New Urban Agenda (NUA)
Capability in corporate results-driven in interdisciplinary
methodological approach to achieving tasks and objectives
determined and decisive; uses initiative to develop effective
solutions to problems.
Specialize in analysis and synthesis with the special package
software - STELLA® software and its’ user interface.
การศึกษาวิจัยเชิงวิชาการดวยการบูรณาการขามศาสตร เพื่อการประยุกตเชิง
ประจักษ เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน อาทิ การบริการจัดการความมั่นคงสิ่ง
แวดลอมและเมืองยั่งยืน การพัฒนาวาระเมืองใหม การขับเคลื่อนสังคม
คารบอนตํ่า เศรษฐกิจหมุนเวียน เมืองอัจฉริยะ 
การพัฒนาตัวแบบทัศนภาพเชิงระบบ และการวิเคราะหเชิงสาเหตุลําดับชัน้
เพื่อการสังเคราะหยุทธศาสตรและแผนทางเลือกการบริการจัดการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั ่งยืน 
การพัฒนาแผนทางเลือกยุทธศาสตร และการบริหารจัดการภายใตปัจจัยเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพลวัตระบบแวดลอมทางสังคม 
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ความเชี่ยวชาญ (Expertise/Skills)



การวิเคราะหแผนบริหารและการจัดการ การขับเคลื่อนสังคมภายใตกรอบเป าหมาย
การพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs)
การสังเคราะหตัวแบบการเรียนรูเพื่อนวัตกรรมการเรียนรูของชุมชน องคกร ดวย
กระบวนวิธีการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนผานในโลกเสมือนจริง เพื่อเป าหมายการเขาสู
การทองเที่ยวยัง่ยืน ความมัน่คงดานอาหาร เศรษฐกิจฐานรากของสังคม ความ
มัน่คงดานการเกษตร

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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ความเชี่ยวชาญ (Expertise/Skills)

การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

An Integration of Foresight Scenario Methodology and Co-Creation
Learning Modules for The Development of Low-Carbon Strategy Options
and Sustainability Management Plans: A Case Study of Krabi
Municipality, Krabi Province (2021)
Participatory Scenario Development for Low-Carbon City Strategies: A
case study of Krabi Municipality, Thailand 2563. Marisa Laothammajak;
Harin Sachdev (2018) 
The Integration of A Systematic Thinking Science and Cross-Impact
Analysis for A Holistic View of Sustainable Agriculture Development: A
Case Study In Phraek Nam Daeng Sub-District, Amphawa District, Samut
Songkhram Province; Penmas Nanan, Harin Sachdev. (2018).
A Systemic Land Use Change Analysis of the Security Of Agricultural: A
Case Study of Phraek Nam Dang Subdistrict, Amphawa District, Samut
Song Khram Province, Thailand. Hirunyika Sriwongklang, Harin Sachdev
(2018)
การประเมินคารบอนฟุตพริน้ทของกระดาษฟางขาว : Carbon Footprint of
Paper Straws (ที่ปรึกษารวมม(2564) 
การประยุกตใชผักตบชวาอบแหง เพื่อลดการกาซเรือนกระจกเศรษฐกิจฐานรากใน
โมเดลเศรษฐกิจ BCG (ที่ปรึกษารวม 2564) 



โครงการวิจัย (หัวหนาโครงการ)

โครงการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน
คารบอนตํ่า ในภูมิภาคอาเซียน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมือง; 2561-2562):
Thailand’s Implementation of Sustainable, Green city; Under the
Department of Environmental Quality, Ministry of Natural Resources and
Environment, Thailand.
โครงการศึกษา การพัฒนาทางเลือกยุทธศาสตร และแผนบริหารจัดการเมือง
คารบอนตํ่าจังหวัดลําปาง ภายใตบริบทการพัฒนาที่ยัง่ยืนกับความเชื่อมโยงสภาพ
ภูมิ-สังคม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2560)
การศึกษาและวิเคราะหตัวชีว้ัดเมืองตนแบบ สิ่งแวดลอมยัง่ยืน สูสังคมคารบอนตํ่า
(2558-2559) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ 
ศึกษา การพัฒนาทางเลือกยุทธศาสตร และแผนบริหารจัดการเมืองคารบอนตํ่า
จังหวัดลําปาง ภายใตบริบทการพัฒนาที่ยัง่ยืนกับความเชื่อมโยงสภาพภูมิ-สังคม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2558-2560)
ศึกษาและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานของประเทศภายใตมาตรา ๖ ของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดลอม; 2558: Draft Strategy on Thailand's Capacity Needs to
Implementing Article 6, of the United Nations Framework Convention on
Climate Change. Thailand Vision 2050 National Strategy to Advance Low
Carbon Society (LCS).
การสงัเคราะหตวัแบบทศันภาพและ ยทุธศาสตรเชงิระบบ เพื่อความมัน่คงภาค
การเกษตรภายใตความเสีย่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและกระแสโลกาภวิฒัน:
การศกึษาสํารวจ วเิคราะหตนทนุการดํารงชพีและขดีความสามารถในการปรบัตวัของ
เกษตรกร และการบรหิารจดัการความมัน่คงภาคการเกษตรตดิตอชายฝ่ังอาวไทยตอน
บน. สํานักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร (2559-2562) : A Systemic-scenario
Blueprint for a Sustainability Strategy Formulation of Agricultural Sector
under the Risk of Climate Change and Social Order. A study of Agricultural
Sector in The Upper Gulf of Thailand. 

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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การวิเคราะหขีดความสามารถในการปรับตัว เป็นการศึกษาสภาพ แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบตอตนทุนการดํารงชีพ ที่จําเป็นตอภาค
การเกษตร และการวิเคราะหความเสี่ยง และความสามารถในการรับมือผานดัชนีชี้
วัดทัง้ 3 ดัชนี (ดัชนีความเปราะบางดานการดํารงชีพ (Livelihood Vulnerability
Index: LVI) ดัชนีชีว้ัดความเปราะบาง (LVI-IPCC) และดัชนีผลกระทบตอตนทุน
การดํารงชีพ (Livelihood effect index: LEI))
การวิเคราะหตัวแบบทัศนภาพและยุทธศาสตรเชิงระบบ เพื่อพัฒนาทางเลือก
ยุทธศาสตรและการบริหารจัดการ ภายใตปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพลวัตระบบแวดลอม ภายใตกรอบการพัฒนาภาพฉายอนาคต IPCC, 2007
(SRES scenarios) 
การบูรณาการตัวแบบทัศนภาพและยุทธศาสตรเชิงระบบ เพื่อความมัน่คงภาค
การเกษตรชุมชน ศึกษาวิคราะหขีดความสามารถการดํารงชีพอยางยัง่ยืน และการ
ปรับตัวของเกษตรกรชุมชน ภายใต ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และกระแสโลกาภิวัตน : กรณีศึกษาเกษตรกรผูปลูกขาวเทศบาลตําบลธรรมามูล
จังหวัดชัยนาท[งานวิจัย]. ราชภัฏพระนคร: มหาวิทยาลัย, 25592560). 

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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โครงการวิจัย (หัวหนาโครงการ) (ตอ)

การบริการวิชาการ (หัวหนาโครงการ)

โครงการจัดทําแผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชลบุรี (2565)
คณะทํางานยทุธศาสตร เรื่องระบบและกลไกในการพฒันาเมอืงนาอย ู ภายใตคําสัง่
คณะกรรมการจดัทํายทุธศาสตรชาต ิ ดานการสรางการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรตอสิง่แวดลอม สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ 



โครงการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน
คารบอนตํ่าในภูมิภาคอาเซียน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมือง; 2561-2562):
Thailand’s Implementation of Sustainable, Green city; Under the
Department of Environmental Quality, Ministry of Natural Resources and
Environment, Thailand.
โครงการศึกษา การพัฒนาทางเลือกยุทธศาสตร และแผนบริหารจัดการเมือง
คารบอนตํ่าจังหวัดลําปาง ภายใตบริบทการพัฒนาที่ยัง่ยืนกับความเชื่อมโยงสภาพ
ภูมิ-สังคม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2560)
การศึกษาและวิเคราะหตัวชีว้ัดเมืองตนแบบสิ่งแวดลอมยัง่ยืน สูสังคมคารบอนตํ่า
(2558-2559)   กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ 
ศึกษาการพัฒนาทางเลือกยุทธศาสตร และแผนบริหารจัดการเมืองคารบอนตํ่า
จังหวัดลําปาง ภายใตบริบทการพัฒนาที่ยัง่ยืนกับความเชื่อมโยงสภาพภูมิ-สังคม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2558-2560)
ศึกษาและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานของประเทศภายใตมาตรา ๖ ของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดลอม; 2558: Draft Strategy on Thailand's Capacity Needs to
Implementing Article 6, of the United Nations Framework Convention on
Climate Change. Thailand Vision 2050 National Strategy to Advance Low
Carbon Society (LCS).
โครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษตัริยประจําปี 2558-2560. กอง
บัญชาการตํารวจสันติบาล; กรุงเทพฯ.
โครงการ ฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร เชิงปฏิบัติการ นักพัฒนาสหกรณกลุม
ประเทศอาเซียน

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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การบริการวิชาการ (หัวหนาโครงการ) (ตอ)



(The Project for Strengthening Capacity Building in Agriculture Sector in
ASEAN Countries: “Training Course on “Integrative Development for
Cooperatives and Framers Institutions.” Implementation Agencies:
Cooperative Promotion Department, the Ministry of Agriculture and
Cooperative of Thailand. Funding by “The Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries of Japan” 14- 27 July 2013, Bangkok and Nakhon
Ratchasima, Thailand.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะหยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนในการ
รับมือ
อุทกภัยจากลุมน้ําภาคกลางของประเทศไทย (Key Lessons Learned from a
Participatory Workshop (Deep Dialogue): Social and Community-based
sustainable envision and its mechanism for flood risk-management (FRM)
for Asian Development Bank (ADB 2011-2012)
Sustainability Strategy: Trans-disciplinary Research Methodology for an
Innovative Model Development. The 3rd International Symposium on
Engineering, Energy and Environments (ISEEE 2013), Engineering for
Sustainable ASEAN. Going to be held on 17-20 November 2013 at
Pullman King Hotel, Bangkok.
An Innovative Model for Adaptive Sustainable Development Strategy
Formulations of Thailand’s Higher Education Institutional. The 5th
International Conference of Developing Education Professional in South
East Asia (DEPISA 2013): Presenting and Sharing Professional Learning
through Presenting and Corporate Sustainability Strategy: A Trans-
disciplinary Approach: The 5th
International Conference of Developing Education Professional in South
East Asia (DEPISA 2013): Presenting and Sharing Professional Learning
through Presenting and Writing, Pranakhon Rajabhat University (PNRU),
Bangkok Thailand.

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์

การบริการวิชาการ (หัวหนาโครงการ) (ตอ)
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Traditional and Emerging Values and Practice to Anchor Sustainable Low-
Carbon Development in Asia: A Survey Study in Central Thailand (Co-
author with Assi. Prof. Opart Panya and Assi. Prof. Solot Sirisai). Paper
presentation and publication in Low Carbon Asia Research Network
(LoCARNet), 6-17 October 2012 at Novotel Hotel, Bangkok, Thailand.
Corporate Sustainability Management: An Innovative Model Development.
Paper accepted for oral presentation and publication in Engineering &
Technology Digital Library (IPCSIT: ISSN 2010-460X). 2nd International
Conference on Leadership, Technology and Innovative Management:
ICLTIM, 1-2 September, 2012, Phuket, Thailand.
Corporate Sustainability Strategy: Methodology of Scenario and System
Dynamics Integration. International Conference on the Environment and
Natural Resources (ICENR 2010), “The Changing Environment:
Challenges for Society” 10-12 November, 2010; at Faculty of Environment
and Resource Studies, Mahidol University, Thailand.
Corporate Sustainability Strategy: The Methodology of Scenario-dynamism
Strategy Formulation, Integration. Paper accepted for oral presentation
and publication in The SRRNet – Social Responsibility Research Network
(2009). The 8th International Conference; September, 2009, Cape Town,
South Africa.
Conference coordinator and keynote speaker: Keynote speaker and peer
review: The 5th International Conference of DevelopingEducation
Professional in South East Asia (DEPISA 2013): Presenting and Sharing
Professional Learning through Presenting and Writing, Pranakhon
Rajabhat University (PNRU), Bangkok Thailand (10-13, June, 2013).

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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การบริการวิชาการ (หัวหนาโครงการ) (ตอ)



Conference Coordinator: First Annual Meeting on Mobilising Wisdom for a
Low-carbon Asia, 16-17 October 2012 at Novotel Hotel, Bangkok,
Thailand.
Peer Review: Journal of the Operational Research Society (www.palgrave-
journals.com/jors) Journal of information Technology and Application in
Education (JITAE): (www.jitae.org)

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์

การบริการวิชาการ (หัวหนาโครงการ) (ตอ)

งานวิจัย (องคกรรัฐ และตวามรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ)

Nonthaburi in 2030: Envisioning 1.5-Degree Lifestyles: ‘Envisioning Future
Low-Carbon Lifestyles and Transitioning Instruments’ IGES project, 2019-
2021.
An Integration of Scenario Blueprint and Systematic Strategy Formulation
for Community-based Agricultural Sector Security. The Identification of
Farmers Sustainable Livelihoods and Coping Capability under the Risk of
Climate Change and Globalization Era. An in-depth case study of
Tanmamoon Municipality, Chainat Province (2016-2017) Traditional and
Emerging Values and Practice to Anchor Sustainable Low-Carbon
Development in Asia: A Survey Study in Central Thailand 
การสงัเคราะหตวัแบบทศันภาพและ ยทุธศาสตรเชงิระบบ เพื่อความมัน่คงภาค
การเกษตร ภายใตความเสีย่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและกระแสโลกาภวิฒัน:
การศกึษาสํารวจ วเิคราะหตนทนุการดํารงชพีและขดีความสามารถในการปรบัตวัของ
เกษตรกร และการบรหิารจดัการความมัน่คงภาคการเกษตรตดิตอชายฝ่ังอาวไทยตอน
บน. สํานักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร (2559-2562) : A Systemic-scenario
Blueprint for a Sustainability Strategy Formulation of Agricultural Sector under
the Risk of Climate Change and Social Order. A study of Agricultural Sector
in The Upper Gulf of Thailand. 
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การวิเคราะหตัวแบบทัศนภาพและยุทธศาสตรเชิงระบบ เพื่อพัฒนาทางเลือก
ยุทธศาสตรและการบริหารจัดการ ภายใตปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพลวัตระบบแวดลอม ภายใตกรอบการพัฒนาภาพฉายอนาคต IPCC, 2007
(SRES scenarios) 
การบูรณาการตัวแบบทัศนภาพและยุทธศาสตรเชิงระบบ เพื่อความมัน่คงภาค
การเกษตรชุมชน ศึกษาวิคราะหขีดความสามารถการดํารงชีพอยางยัง่ยืน และการ
ปรับตัวของเกษตรกรชุมชน ภายใต ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และกระแสโลกาภิวัตน : กรณีศึกษาเกษตรกรผูปลูกขาวเทศบาลตําบลธรรมามูล
จังหวัดชัยนาท[งานวิจัย]. ราชภัฏพระนคร: มหาวิทยาลัย, 2559-2560). 
โครงการสรางคานิยมสูสังคมคารบอนตํ่า: คานิยมและทัศนคติตอวิถีชีวิตพอเพียง
การ สังเคราะหฐานปัญญาและยุทธศาสตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาสังคมคารบอนตํ่า
ประเทศไทย (สํานักงานวิจัยแหงชาติ)
โครงการวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ยุทธศาสตร
ความมัน่คงการเกษตรพื้นที่สูง:การบูรณาการปรัชญาพอเพียงสูสังคมคารบอนตํ่า นัก
วิจัยโครงการ (2560)
ยุทธศาสตรเมืองนาอยูสูสังคมคารบอนตํ่า: กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเทศไทย (2558) 

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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Harin Sachdev, Chanthana Udomand and Penmas Nanan. (2565). The
Integration of a System Science for Social Knowledge Co-creationin
Enhancing the Local Sustainable Agriculture Development: A Case Study
in Phraek Nam Daeng     Sub-District, Amphawa District,Samut
Songkhram Province. วารสารศิลปะการ จัดการ. 6(3). 479-1512.
Juan Carlos Calderón López, Harin Sachdev, Sarawut Thepanondh, and
Yolanda Alexia Quintanilla Herrera Bangladesh J. Bot. (2021).
Morphological And Physico-Chemical Characterization of Fruit of    
 Melicoccus Bijugatus Jacq. Bangladesh J. Bot. 50(2): 387-394,
Juan Carlos Calderon Lopez, Sarawut Thepanondh, Harin Sachdev, Alma
Maria Palencia Avelar, Marlene Cruz del Carmen Leon. Sustainability and
Economic Feasibility through the Production of Oyster Mushroom
(Pleurotus Ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) Derived from the Waste of Coffee-
Industry: A Case Study in the Western Area of San Salvador, El Salvador,
Pol. J. Environ. Stud. Vol. 30, No. 6 (2021), 5617-5628
Marisa Laothammajakand; Harin Sachdev. (2021). Participatory Scenario
Development for Low-Carbon City Strategies: Acase study of Krabi
Municipality, Thailand. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.4(3).
1254-1270.
Penmas Nanan and Harin Sachdev. (2021). The Integration of a
Systematic Thinking Science and Cross-Impact Analysis for a Holistic
View of Sustainable Agriculture Development:A Case Study in Phraek
Nam Daeng Sub-District, Amphawa District, Samut Songkhram Province.
Journal of Arts Management Vol. 6No. 3July -September 2022. 4(3).1238-
1253.

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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Sonam Peldon, Kampanad Bhaktikul, Harin Sachdev; Systems Thinking
and Participatory Causal Loop Diagram (CLD) Development for the
Implementation of Integrated Water Resources Management for
Hydropower Projects In Bhutan: The 1st International Conference on
Management Science ‘DIGITAL DISRUPTION ERA: Challenges and
Opportunities for Business Management’ (2019).
Phairoj Butchiwan, Chanthana Udom, Nongnooch Paiboonrattananon,
Phrapalad  Somchai Damnoen, Harin Sachdev. (2021). The Causal
Relationship Model of Advocacy of the Business Administration Program
in General Management Phranakhon Rajabhat University. PSYCHOLOGY
AND EDUCATION. 58(1): 4444-4450.
จันทนา อุดม, นงนุช ไพบูลยรัตนานนท, ไพโรจน บุตรชีวัน, หะริน สัจเดย และ
พระครูกาญจนกิจโสภณ. (2563). การเปลี่ยนผานองคกรสูองคกรแหงนวัตกรรม.
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 3(1). 81-90.
Sriwongklang, S., & Sachdev, H. (2018). The Combined Methodology of
DPSIR Framework and Land Use Change for Exploring Smallholder
Agriculture Security and Farmers Sustainable Livelihoods: A Case Study
of Phaknamdang Subdistrict at the Upper Gulf of Thailand. Proceedings of
Research, The 11th Thai Society of Agricultural Engineering International
Conference (pp. 51-62). Co-organised by Faculty of Engineering at
Kamphaeng Saen, Kasetsart University and Thai Society of Agricultural
Engineering.
จนัทนา อดุม, นงนชุ ไพบลูยรตันานนท, หะรนิ สจัเดย และณัฐปภสัษจยุเจรญิ.
(2563). การพฒันาทรพัยากรมนษุยเชงิกลยทุธ. วารสารธรุกจิปรทิศัน. 3(1). 187-196.
จันทนา อุดม, ไพโรจน บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลยรัตนานนท, ณรงคฤทธิ ์ ประสาน
ตรี และหะริน สัจเดย.(2563). ผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษที่21ดวย
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชน เป็นฐานโดยบูรณาการผานโครงการ
ศาสตรพระราชา. เอกสารรายงานการ ประชุมวิชาการ proceeding ระดับชาติครัง้ที่
3. นครปฐม:วิทยาลัยสงฆพุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
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จนัทนา อดุม, ไพโรจน บตุรชวีนั, นงนชุ ไพบลูยรตันานนท, หะรนิ สจัเดย และพระ
ปลดัสมชาย ดําาเนิน. (2562). การศกึษาคณุลกัษณะ และมติทิางวฒันธรรมองคการ
เพื่อยกระดบัการเป็นองคกรแหงการเรยีนรเูขาสสูงัคมความร.ู วารสารมหาจฬุานาคร
ทรรศน. 6(2). 658-677.
จันทนา อุดม และหะริน สัจเดย. (2561). การคิดเชิงระบบและการพัฒนาองคกร
แหงการเรียนรูเพื่อ ขับเคลื่อนสังคมความรู. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.
7(3). 244-259. 
จนัทนา อดุม, ไพโรจน บตุรชวีนั, นงนชุ ไพบลูยรตันานนท, หะรนิ สจัเดย และพระ
ปลดัสมชายดาํเนิน. (2561). ทศันภาพและทางเลอืกยทุธศาสตรการเปนองคกรแหงการ
เรยีนรูเพื่อเขาสสูงัคมความรู. วารสารการบรหิารทองถิน่ .11(1). 95-107.
จนัทนา อดุม, ไพโรจน บตุรชวีนั, นงนชุ ไพบลูยรตันานนท. (2561). โมเดลการ
วเิคราะหองคประกอบนวตักรรมการบรหิารจดัการองคกรแหงการเรยีนรคูณะวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. วารสารเทคโนโลยภีาคใต.11(1). 67-78.
จันทนา อุดม, ไพโรจน บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลยรัตนานนท, หะริน สัจเดย และพระ
ปลัดสมชาย ดําเนิน. (2561). กรอบแนวคิดการสังเคราะหตัวแบบยุทธศาสตรเพื่อยก
ระดับการเป็นเมืองนาอยูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. วารสารบัณฑิตศึกษามหา
จุฬาขอนแกน. 5(1). 109-129.
จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย, เพ็ญมาศ หนาแนน ไพโรจน บุตรชีวัน และนงนุช
ไพบูลยรัตนานนท. (2560). การวิเคราะหขีดความสามารถของเกษตรกรผูปลูกขาว
ตอการปรับตัวภายใตความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. Journal of
MCU Peace Studies. 5(3). 34-47.
จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย, นงนุช ไพบูลยรัตนานนท และ ไพโรจน บุตรชีวัน.
(2559). สถาบันหลักของสังคมกับการพัฒนาเยาวชน. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 11(2). 227-237. 

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
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จันทนา อุดม, ไพโรจน บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลยรัตนานนท, ณรงคฤทธิ ์ประสานตรี
และหะริน สัจเดย.(2563). ผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษที่21ดวยวิธี
การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชน   เป็นฐานโดยบูรณาการผานโครงการศาสตร
พระราชา. เอกสารรายงานการ ประชุมวิชาการ proceeding ระดับชาติครัง้ที่ 3.
นครปฐม:วิทยาลัยสงฆพุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.
จนัทนา อดุม, ไพโรจน บตุรชวีนั, นงนชุ ไพบลูยรตันานนท,หะรนิ สจัเดย และพระ
ปลดัสมชาย ดําาเนิน. (2562). การศกึษาคณุลกัษณะ และมติทิางวฒันธรรมองคการ
เพื่อยกระดบัการเป็นองคกรแหงการเรยีนรเูขาสสูงัคมความร.ู วารสารมหาจฬุานาคร
ทรรศน. 6(2). 658-677.
จันทนา อุดม และหะริน สัจเดย. (2561). การคิดเชิงระบบและการพัฒนาองคกร
แหงการเรียนรูเพื่อ ขับเคลื่อนสังคมความรู. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.
7(3). 244-259. 
จนัทนา อดุม, ไพโรจน บตุรชวีนั, นงนชุ ไพบลูยรตันานนท, หะรนิ สจัเดย และพระ
ปลดัสมชายดาํเนิน. (2561). ทศันภาพและทางเลอืกยทุธศาสตรการเปนองคกรแหงการ
เรยีนรูเพื่อเขาสสูงัคมความรู. วารสารการบรหิารทองถิน่ .11(1). 95-107.
จนัทนา อดุม, ไพโรจน บตุรชวีนั, นงนชุ ไพบลูยรตันานนท. (2561). โมเดลการ
วเิคราะหองคประกอบนวตักรรมการบรหิารจดัการองคกรแหงการเรยีนรคูณะวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. วารสารเทคโนโลยภีาคใต.11(1). 67-78.
จันทนา อุดม, ไพโรจน บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลยรัตนานนท, หะริน สัจเดย และพระ
ปลัดสมชาย ดําเนิน. (2561). กรอบแนวคิดการสังเคราะหตัวแบบยุทธศาสตรเพื่อยก
ระดับการเป็นเมืองนาอยูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. วารสารบัณฑิตศึกษามหา
จุฬาขอนแกน. 5(1). 109-129.
จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย, เพ็ญมาศ หนาแนน ไพโรจน บุตรชีวัน และนงนุช
ไพบูลยรัตนานนท. (2560). การวิเคราะหขีดความสามารถของเกษตรกรผูปลูกขาว
ตอการปรับตัวภายใตความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. Journal of
MCU Peace Studies. 5(3). 34-47.
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บทสัมภาษณ์
คุณมณเฑียร แสงสินทรัพย์

จุดเริ่มตนที่ไดเขามาทํางานที่คณะสิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

คุณแมผมอยากใหผมทํางานราชการ แตจริง ๆ ผมชอบงานดานศิลปะมากกวา  
ณ ตอนนัน้ แตก็ตามใจคุณแมเลยมาสมัครที่คณะฯ 

ตําแหนงงานและบทบาทหนาที่ที่ไดทําจนถึงวันนี้

ตําแหนงเริ่มแรกที่ทํา คือ เจาหน าที่พิมพดีด เป็นลูกจางเงินรายได เดือนละ
1,000 บาท ผมทําได 8 เดือน คณะก็เปิดรับสมัครตําแหนงเจาหน าที่พิมพดีด
ระดับ 1 ผมก็ไดสมัครสอบและไดบรรจุในตําแหนงน้ี เงินเดือน 1,950 บาท
และไดชวยงานสารบรรณ งานการศึกษา (ณ สมัยนัน้) ถูกยืมตัวไปชวยงาน
หองสมุดคณะ 3 เดือน และงานกายภาพและบริการพื้นฐาน ระหวางที่ทํางาน
ก็ไดเรียนตอนเย็นไปดวยที่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา สาขาศิลปศาสตร เอก
ศิลปกรรมจนจบ ไดเปลี่ยนตําแหนงเป็นนายชางศิลป  และชวยงานดานโสต
ทัศนูปกรณ และไดปรับเป็นนักวิชาการชางศิลป  (ชํานาญการ) งานสารสนเทศ
จนถึงปัจจุบัน
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การมีสวนรวมในการสรางระบบหรือกลไกการปฏิบัติงานทีท่านภูมิใจ

ผมภมูใิจในหน าทีท่ีผ่มรบัผดิชอบ และไดรวมกจิกรรมกบัมหาวทิยาลยัไมวาจะ
เป็น การประกวดกระทงในประเพณีลอยกระทง ซึ่งไดประดษิฐกระทงสงเขา
ประกวด ประเภทความคดิสรางสรรคเกีย่วกบัดานสิง่แวดลอมและทรพัยากรมา
ตลอด จนไดรบัรางวลัหลายรางวลั และหลายปี รวมไปถงึกจิกรรมกฬีาบคุลากร
ทีผ่มจะออกแบบและจดัหาวสัดเุหลอืใชมาประดษิฐในขบวนพาเหรดตามธมีงาน
ของแตละปี

บทสัมภาษณ์
คุณมณเฑียร แสงสินทรัพย์
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คณะเป็นเสมือนบานหลังที่สองที่ตองชวยกันดูแลใหเหมือนบานหลังแรกของ 
เรา และชวยเหลือซึ่งกันและกัน

 มุมมองที่มีตอคณะในอนาคต การพัฒนาความเป็นในทิศทางใด

 ผมอยากเห็นคณะฯ พัฒนา และปรับปรุง ใหสังคมรูจักคณะสิ่งแวดลอมฯ  
 และชวยสังคมไปพรอม ๆ กัน

ขอคิด หรือคติในการทํางาน

 เราตองทํางานในหน าที่ที่เรารับผิดชอบใหดีที่สุด ผิดพลาดนอยที่สุด และทํา
 ตามกฎระเบียบของคณะฯ

ความผูกพันที่มีตอคณะ

ฝากอะไรถึงคนในคณะ

ผมฝากถึงน องๆ ใหเราทํางานเสมือนเราเป็นพี่เป็นนอง ใหความชวยเหลือให
คําปรึกษา เพราะบานหลังน้ีเป็นของเราทุกคนที่ไดทํางานรวมกัน

บทสัมภาษณ์
คุณมณเฑียร แสงสินทรัพย์
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ประเภทกลุมขาราชการระดับ 4-6 ประจําปี 2553

รางวัลชนะเลิศ ประจําปี 2534
รางวัลชนะเลิศ ประจําปี 2535
รางวัลชนะเลิศ ประจําปี 2536 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจําปี 2543
รางวัลชนะเลิศ ประจําปี 2544
รางวัลชนะเลิศ ประจําปี 2545

รางวัลขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน

รางวัลจากการประกวดประดิษฐกระทง (ประเภทความคิดสรางสรรค) 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ ชํานาญในงาน

คุณวุฒิ รางวัลผลงานที�ภาคภูมิใจ
คุณมณเฑียร แสงสินทรัพย์

ความเชี่ยวชาญดานการประดิษฐ การนําของเหลือใชมาประดิษฐสิ่งของ
ความเชี่ยวชาญดานการศิลปะ การเขียนอักษรป ายประกาศ การแกะสลัก
อักษร การเขียนตัวอักษรโดยใชป ายผาฃ
ความเชี่ยวชาญดานใชอุปกรณโสตทัศนศึกษา 

ป.วิชาชีพ (ปวช.) (การเลขานุการ) โรงเรียนพณิชยการราชดําเนิน-ธนบุรี
อนุปริญญาศิลปศาสตร (ปวส.) (ออกแบบประยุกตศิลป ) สถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
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บันทึกไว้ในความทรงจํา
คุณมณเฑียร แสงสินทรัพย์
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บทสัมภาษณ์
คุณป�ญญา สุวรรณพันธ์

สมัยอดีต นักศึกษา ไมวาจะเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรืออาจารยที่
ออกภาคสนามดวยกันจะมีความเป็นกันเอง เอื้ออาทร อบอุน ไมมีการแบงชัน้
วรรณะ

ความภาคภูมิใจในหนาที่ที่ปฏิบัติ

เริ่มตนทํางานที่คณะไดอยางไร 

เลาถึงประสบการณการการออกภาคสนาม

เริ่มตนดวยตําแหนงพนักงานขับรถยนต บรรจุเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 โดย
ทําหน าที่ขับรถรับสงอาจารย บุคลากร ติดตอราชการ รวมไปถึงการออกภาค
สนามของนักศึกษา

เมื่อสมยัอดตีการออกภาคสนามจะเดนิทางและอยภูาคสนามประมาณ 12 วนั หรอื
มากกวานัน้ เราตองวางแผนการเดนิทาง วาจะเดนิทางเสนทางไหน ทางหลวง
หมายเลขอะไร เพราะสมยักอนไมมมีอืถอืทีม่ ี GPS นําทาง เราจงึตองใชแผนที่
ทางหลวงเป็นหลกั เมื่อไปถงึในพื้นทีก่ต็องถามคนในพื้นที ่
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เราทําทุกอยางใหดีที่สุดในทุก ๆ วัน

ขอคิดหรือหลักคิดในการทํางาน

สิ่งที่ทําใหเรารูสึกผูกพันกับคณะสิง่แวดลอมและทรัพยากรศาสตร

คิดวาเราควรพัฒนาคณะไปในทิศทางไหน

เพื่อนรวมงานทําใหเรารสูกึผกูพนั สามารถคยุกนัไดแบบสบาย ๆ ไมแบงชนชัน้
วรรณะ ชวยเหลอืกนัได

คณะเรานาจะมีการพัฒนาหลายดาน การออกภาคสนามของนักศึกษา การออก
ภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลงานวิจัย อยากใหคนในพื้นที่ที่เราไปไดรูจักกิจกรรมที่
เราไปทํา ใหชุมชนโดยรอบมีสวนรวม

ฝากถึงชาวคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

อยากใหคนในคณะสื่อสารกันใหมากขึ้น คุยกันแบบเป็นพี่เป็นนอง ชวยเหลือ
กันเหมือนในอดีต

เพื่อนรวมงานทัง้อาจารย และเจาหน าที่ สามารถพูดคุยกันได คณะเราเหมือน
บานหลังที่สองของเรา

ประทับใจอะไรที่สุดในคณะ

บทสัมภาษณ์
คุณป�ญญา สุวรรณพันธ์
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คุณวุฒิ ความเชี�ยวชาญ รางวัล และผลงาน
คุณป�ญญา สุวรรณพันธ์

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ

ความเชี่ยวชาญ ชํานาญในงาน

การขับรถพานักศึกษา บุคลากร และคณาจารยออกภาคสนามไปยังจังหวัด
ตาง ๆ ทัว่ประเทศ อยางปลอดภัย

ประเภทกลุมลูกจางประจํา ประจําปี 2545
รางวัลขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน
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คําขอบคุณ

หนวยจดัการความร ูงานนโยบายและแผน ขอขอบพระคณุผเูกษยีณอายรุาชการ
ประจําปี 2565 ทกุทานทีไ่ดแบงปันเรื่องราวประสบการณการทํางาน แนวคดิ
แนวทางพฒันา ความผกูพนัทีม่ตีอคณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร ให
บคุลากรชาวสิง่แวดลอมทีย่งัอยทูําหน าทีแ่ละบทบาทของตน ไดเรยีนร ู ไดนํามา
คดิทบทวน ไดนํามาเป็นแนวปฏบิตั ิ ประยกุต เป็นแนวคดิ แนวทางการทํางาน
ไดทําหน าทีก่นัตอไป

และขอขอบคณุ งานบรหิารและทรพัยากรบคุคล งานบรหิารการวจิยั ทีไ่ดสงตอ
ขอมลูผลงาน รางวลั ความภาคภมูใิจทีผ่เูกษยีณอายรุาชการประจําปี 2565   
 ไดสรางไวในนามของคณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร มหาวทิยาลยั
มหดิล 

หนวยจดัการความร ู
งานนโยบายและแผน
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งานนโยบายและแผน
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล


