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ส า ร จ า ก ค ณ บ ดี
การด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาของคณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในรอบปีงบประมาณ 2562 ซึ่งนาเสนอผ่านรายงาน
ประจาปีฉบับนี้ เปรียบเสมือนภาพสะท้อนการเติบโตของคณะที่มีผลงานใน
ด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม เป็นการเติบโต
ควบคู่ กั บ การบู ร ณาการการเรี ย นรู้ แ ละท างานร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรและ
นั กศึกษา บู รณาการทั้ ง ศาสตร์และศิล ป์ แห่ ง การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับสังคม

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย
และการบริการวิ ช าการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
และทรัพยากร
2. ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให้ กั บ
บุคลากรและนักศึกษา
วิสัยทัศน์
สถาบันชั้นนาด้านการศึกษา การวิจัย
และการบริ ก ารวิ ช าการด้ ว ยสหสั ม พั น ธ์
วิทยาอย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
คุณค่าหลัก
การศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อ
สังคม และเห็นคุณค่าของบุคลากร
สมรรถนะหลัก
เป็นผู้นาด้านการบูรณาการความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสู่การปฏิบัติ

การจัดทารายงานประจาปีช่วยให้คณะได้ทบทวนตัวเอง มองและวางอนาคต
ว่าเราควรจะคงไว้ ควรจะปรับกลยุทธ์การดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางใด
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม มุ่งสู่การ
เป็นสถาบันการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลาดับที่ 1 ของประเทศ ภายในปี
พ.ศ. 2568 และลาดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2574
ท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่
ทุ่มเทกาลังความคิด กาลังใจ และกาลังกาย ในการดาเนินงานมาโดยตลอด
ตลอดจนช่วยดาเนินการให้รายงานประจาปีฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
คณบดี
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ป ร ะ วั ติ
พุทธศักราช 2516

พุทธศักราช 2519
พุทธศักราช 2521

พุทธศักราช 2526
พุทธศักราช 2549

พุทธศักราช 2557

จั ด ตั้ ง โครงการการศึกษาและวิ จั ย สิ่ ง แวดล้ อม (Environmental Education
and Research Project) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ เป็น
ผู้อานวยการโครงการ มีที่ทาการอยู่ ณ ชั้น 3 ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช ซึง่
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิ
ริราชพยาบาล
ย้ายสานักงานมาอยู่ ณ ชั้น 6 โรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation)
ยกฐานะโครงการการศึ กษาและวิ จั ยสิ่ งแวดล้ อมที่ จั ดตั้ ง เมื่ อปี 2516 เป็ นคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการและภาควิ ชาในมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประกาศ ณ วั นที่ 30 มกราคม 2521
(จากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 18 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2521)
ย้ า ยส านั ก งานจากโรงแรมราชศุ ภ มิ ต รมาอยู่ อ าคาร คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรศาสตร์ ณ ศาลายา จังหวัดนครปฐม จนถึงปัจจุบัน
ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารและได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินมา
วางศิลาฤกษ์วันที่ 3 ตุลาคม 2549 และพระราชทานนามอาคารว่า “อาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล” หมายถึง อาคารที่บันดาลให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 4 สิงหาคม 2550 และเสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดอาคารอย่างเป็น
ทางการ วันที่ 26 มิถุนายน 2552
จัดตั้ง ศูนย์การศึกษา วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้าอย่างบูรณาการในพืน้ ที่ภาคเหนือ
(ศทสล.)
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รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขาโสภา
รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและการคลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการและกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้

อาจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์
แต่งตั้ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
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โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร
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ร า ง วั ล แ ห่ ง ค ว า ม ภู มิ ใจ
รางวัลระดับนานาชาติ

ผศ. ดร.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์
รางวัล: นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น โดย: Ramsar Regional Center - East Asia ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 19 - 21 ส.ค. 2562
ผลงานเรื่อง: การทางานด้านพืน้ ที่ชุ่มน้า และ “โครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยสู่ธรรมชาติ” ในการ
ประชุม “2019 Society of Wetland Scientists-Asia Chapter and Korean Wetlands Society Joint
Meeting”

รางวัลระดับชาติ

อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ
รางวัล: รองชนะเลิศอันดับ 1 โดย: Thailand Space Week 2019 วันที่ 28 ส.ค. 2562
ทีมผู้ประดิษฐ์: นายพลภัทร ตันอยู่โชค / นายปฏิปัน นนทสิน / นายนัธทวัฒน์ พงศ์คุณาธรรม
จากหลักสูตร ES
ผลงานเรื่อง: นวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินเพื่อการสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางน้า จากการ
พัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial
Vehicle) ในการบรรเทาภัยพิบัติ จากการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application: UAV Startup
2019

Photo: http://www.thaicityfarm.com/

Photo: http://www.thaicityfarm.com/
Photo: http://rrcea.org/2019-sws-asia-chapter-and-kws-joint-meeting/
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อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์
รางวัล: ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ โดย: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 21 ธ.ค. 2561
กิจกรรม: แสดงความขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมประกวด และจัดแสดงผลงานในเวทีนานาชาติ “Seoul
International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จากผลงานของ
ทีมผู้ประดิษฐ์: นายเรวัต ยิ้มวิไล หลักสูตร AT / นายพีระวิทย์ สิงห์โต หลักสูตร LE
- รางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Prize จาก The First Institute of Inventors and Research of
I.R. Iran (FIRI) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ผลงานเรื่อง “เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์: ระบบแก๊สซิไฟ
เออร์ขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าชีวมวล สาหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า”
ทีมผู้ประดิษฐ์: นางสาวจิราพร คงเกษม หลักสูตร LE / น.ส. ณัฐสุดา คาปา หลักสูตร PhD
- รางวัลเหรียญทองแดง ผลงานเรื่อง “เตาพลังงานทดแทนจากน้ามันพืชใช้แล้วในครัวเรือน”
.

รางวัล: ผลงานวิจัยระดับดี (ผู้ร่วมวิจัย)

โดย: สภาวิจัยแห่งชาติ วันที่ 10 ม.ค. 2562

ผลงานเรื่อง: การป้องกันผลกระทบจากสารอันตรายตกค้างของโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและอาหารจากการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบย้อนกลับยาสัตว์ตกค้างและวัตถุ
เจือปนอาหารในสินค้ากลุ่มสัตว์น้า กลุ่มปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์
.

รางวัล: เหรียญทองแดง

โดย: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) วันที่ 6 ก.พ. 2562

ทีมผู้ประดิษฐ์: นายเรวัต ยิ้มวิไล หลักสูตร AT / นายพีระวิทย์ สิงห์โต หลักสูตร LE /
น.ส. ณัฐสุดา คาปา หลักสูตร PhD
ผลงานเรื่อง: เครื่องกาจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน
.

รางวัล: เหรียญทองแดง

โดย: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) วันที่ 6 ก.พ. 2562

ทีมผู้ประดิษฐ์: น.ส. วิรัลพัชร ศรีเสมาเมือง / น.ส. สุธาสินี คุ้มเสร็จ / น.ส. นพาภรณ์ ธัญญาโภชน์
จากหลักสูตร ES
ผลงานเรื่อง: การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ด้วยอุปกรณ์เพิ่มตัว oxidant
.

รางวัล: เหรียญเงิน

โดย: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) วันที่ 6 ก.พ. 2562

ทีมผู้ประดิษฐ์: น.ส. ธณัฐพร ดีเจริญ / นายนนทนันท์ ศรีจันทร์ / น.ส. นาฏอนงค์ เสนาพันธุ์
จากหลักสูตร ES
ผลงานเรื่อง: เครื่องสลายสาร VOCs จากเครื่องถ่ายเอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=SEz17unbLyE
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นางสาวพีรยา แสงสุวรรณ หลักสูตร ET
รางวัล: นาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 มี.ค. 2562
ผลงานเรื่อง: ประสิทธิภาพของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมในการส่งเสริมการบาบัดดินปนเปือ้ นแคดเมียม
โดยใช้ว่านเศรษฐี ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
โดยมี รศ. ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี / ผศ. ดร.อัจฉราพร ขาโสภา / ผศ. ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์
เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อ: https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/publicationfile/item/20th-ngrc-2019/PMP3/PMP3.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=tAjl9vn8Amk

https://www.youtube.com/watch?v=SEz17unbLyE
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ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข้อมูลนักศึกษา จานวนนักศึกษาทั้งหมด/จาแนกตามชื่อหลักสูตร (หน่วยนับ: คน) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

ต่างชาติ
4

ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิง่ แวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิง่ แวดล้อม (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยูแ่ ละสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยูแ่ ละสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ)
14
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม (นานาชาติ)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม (ภาคพิเศษ นานาชาติ)
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

9

ข้อมูลนักศึกษา อัตราผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
(หน่วยนับ: คน)
อัตราการได้งานทาตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ
จาแนกตามระดับการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
(หน่วยนับ: ร้อยละ)
ป.เอก, 100

ป.เอก, 3

ป.โท, 40

ป.ตรี, 79

95.92

ป.ตรี

95.35

ป.โท

ป.เอก

ไทย
379
37
13
47
58
4
3
5
20
1
13

10
91
ข้อมูลบุคลากร (หน่วยนับ: คน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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1

1

1
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ผู้ดารงตาแหน่งชานาญการพิเศษ

1

56 คน

2
1

18

รศ.

89 คน

ผศ.

อจ.

นวจ.

ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 1
สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย การบริการวิชาการ และการฝึกอบรม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บริการ
วิชาการและฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะได้มีผลงานที่เป็นประจักษ์
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนี้
วารสารที่ได้รับการบรรจุเข้าฐานข้อมูล Scopus
- วารสาร Environment and Natural Resources Journal

วารสารการพัฒนางานประจาสูง่ านวิจยั (Journal of Professional Routine to Research: JPR2R)
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 2
และพัฒนาให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ต่อไป

(Print) ISSN 2392-5671
(Online) ISSN 2392-568X

12
SciVal: Overall International Research Performance 2016-2019 Date of data: February 5, 2020

SciVal: Publications by Subject Area 2016-2019 Date of data: February 5, 2020
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SciVal: Overall International Research Performance 2016-2019 Date of data: February 5, 2020

14

15

International Publication per Academic Staff: Calendar Year 2010-2019
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 2
สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา
คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสหสัมพันธ์วิทยาที่ให้ความสาคัญกับผู้เรียน สนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดาเนินชีวิต ตลอดจนพัฒนาระบบ
และกลไกในการบริหารจัดการทางการศึกษาให้มีความทันสมัย ส่งเสริมศักยภาพบุ คลากร สร้างความเข้มแข็งพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรแบบบูรณาการ ดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (EV)
หลักสูตรปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) (ET/ETS)
5. สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
(AT/ATS)
6. สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ/ศูนย์ลาปาง) (LE/LES/LEN)
7. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) (MT/MTS)
หลักสูตรปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
8. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
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รับการตรวจประเมิน ASEAN University Network-Quality Assurance : AUN-QA
Version 3 ระดับมหาวิทยาลัย 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Ph.D.)
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
(MT/MTS) วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2562
รับการตรวจประเมิน ASEAN University Network-Quality Assurance : AUN-QA
Version 1 ภายในระดับคณะ วันที่ 6 มีนาคม 2562
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Ph.D.)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
(MT/MTS)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ET/ETS
4. หลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและนวั ต กรรมเพื่ อความมั่ น คงด้าน
สิ่งแวดล้อม AT/ATS
5. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาขาวิ ช าการจั ด การเมื อ งน่ า อยู่ และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น
(LE&LES)
Version 2 ภายในระดับคณะ วันที่ 17 กันยายน 2562

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
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ทุนภายในคณะ ปีการศึกษา 2561
ผู้ให้ทุน
หลักสูตร ES
ผู้บริจาคให้คณะ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
หลักสูตร ET
หลักสูตร ES
หลักสูตร LEN
หลักสูตร MT
หลักสูตร PhD
หลักสูตร PhD
หลักสูตร ET/ETS

ทุน
ทุน TA
ทุน ES เรียนต่อป.โท
ทุน นาเสนอผลงานวิชาการ
ทุน ES เกียรตินิยมเรียนต่อ ET
ทุน Senior Project
ทุน LEN
ทุน Research-MT
ทุน Research-PhD
ทุนตีพิมพ์
ทุนค่าลงทะเบียน ET/ETS

จานวน (ทุน)
7
2
7
1
79
4
1
4
1
24
130

รวม (บาท)
70,000
200,000
14,700
100,000
94,800
260,000
45,000
400,000
50,000
144,300
1,378,800

ทุนภายนอกคณะ ปีการศึกษา 2561
ผู้ให้ทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึง่
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุน
ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
ทุนสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี

จานวน (ทุน)
10
1
1

รวม (บาท)
78,000
40,000
10,000

ทุนวิจัย วช.
ทุนแลกเปลี่ยน (นางาซากิ)
ทุนสนับสนุนการฝึกงาน
ณ ต่างประเทศ
ทุนสนับสนุนแลกเปลี่ยนการทาวิจัย

7
4
1

384,500
100,000
25,000

2
26

150,000
787,500
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Internationalization
1. โครงการ NU-MU Summer Training Program ณ มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปนุ่
ปี 2019 วันที่ 22 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2562
2. โครงการ “MU-NU Spring Training Program 2019” ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki
University จานวน 7 คน และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(ES) จานวน 21 คน กากับดูแลโดย อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กาเนิดเพชร และ Prof. Dr. Hideki NAKAYAMA และ
Assoc. Prof. Dr. Masafumi IIMA คณาจารย์จาก Nagasaki University
3. โครงการ 2018 SJTU Global Summer School กลุ่มที่ 1 วันที่ 11 - 26 กรกฎาคม 2561
กลุ่มที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 และ วันที่ 10 - 27 กรกฎาคม 2562
Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
Corporate Social Responsibility (CSR)
EN CSR ปลูกใจ ปลูกป่า อาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม: กิจกรรมเก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 และศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร
https://www.facebook.com/en.mahidol/videos/412132806227150/?v=412132806227150
ขอบคุณคลิปจาก ดร. วิชญา รงค์สยามานนท์
Soft skill
กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
PROFESSIONAL AND PERSONAL SKILLS DEVELOPMENT
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติวิเคราะห์สาหรับการทาวิทยานิพนธ์" วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote” วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 3
ชี้นาการรักษ์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้พัฒนากลไกในการสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานด้าน
การรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแบบบูรณาการทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ โดยมีการสร้างและพัฒนา
ระบบการบริการทางวิชาการให้เกิดองค์ความรู้ และ/หรือนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เสริมสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1. โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Natural Disasters Management” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้
พัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมทั้งเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จัดอบรมวันที่ 7 – 28 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าอบรมจานวน 18 คน จาก 18 ประเทศ
ได้แก่ อาร์มีเนีย บูร์กินาฟาโซ ชิลี โกตดิวัวร์ เอธิโอเปีย กินี จอร์แดน คีร์กีซสถาน พม่า เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์
ซูดาน ทาจิกิสถาน ติมอร์-เลสเต ตูนิเซีย ตุรกี และวานูอาตู ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานกับองค์กร ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการเสนอนโยบายให้กับผู้บริหารองค์กร รวมทั้งสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการฝึ ก อบรมนานาชาติ หลั ก สู ต ร “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence”
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ใ นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรม
จัดอบรมวันที่ 2 – 22 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าอบรมจานวน 17 คน จาก 17 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนติน่า คองโก
เอกวาดอร์ คีร์กีซสถาน โมร็อกโกพม่า ไนจีเรีย เนปาล โอมาน ปาเลสไตน์ ปานามา ซามัว ศรีลังกา ซูรินาม ซูดาน
ตุรกี และยูกันดา
http://tica.thaigov.net/main/contents /images /text_editor/files /13_%20Adapting %20to %20Climate%2 0Change%20Facing %20the% 20Cons equence.pdf
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การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
โครงการ Study Visit and On-site Training on “Crab Banks and Ecotourism” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ร่วมกับ Ramsar Center Japan (RCJ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารปูและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จัดการโดยชุมชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่าย
ร่วมกันต่อไป จัดโครงการเมื่อวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้าร่วมจานวน 14 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ญึ่ปุ่น
เนปาล อินเดีย บังคลาเทศ พม่า และไทย ผู้เข้าร่วมศึกษาสามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชมุ ชนในประเทศของตนการ
พัฒนาและสร้างเครือข่ายร่วมกันในระดับประเทศ
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบก
โครงการ Power Green Camp รุ่น ที่ 13 คณะสิ่ ง แวดล้ อมและทรัพ ยากรศาสตร์ ร่ว มกับ บริษั ท บ้ า นปู จ ากัด
(มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การมีจิตสาธารณะ คิดเป็น ทาเป็น มีเหตุมีผล
และรู้ จั ก การคิ ด วิ เ คราะห์ ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ปลู ก ฝั ง เยาวชนให้ เ ห็ น ถึ ง คว ามส าคั ญ ของ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม มุ่งหวังว่าเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะเป็นกลุ่มผู้นาที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้รับส่งต่อไปยังครอบครัว คนใกล้ชิด โรงเรียน ชุมชน และสังคม จัดโครงการเมื่อ วันที่ 18 - 25 ตุลาคม
2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกจากนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จาก
โรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศจานวน 69 คน เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในชีวิตประจาวัน และนาไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมให้ได้รับทราบถึงความสาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป
Website: http://www.powergreencamp.com/
Facebook: https://www.facebook.com/powergreencamp/
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เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
1. โครงการ MU Youth Camp คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง โดยเน้นการสร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และความรักที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว
เน้นให้เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ทดลอง ออกแบบ หรือนาเสนอแนวคิด
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและชุมชน จัดโครงการเมื่อวันที่ 1-5 เมษายน 2562 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศจานวน 70 คน เยาวชน
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปลงมือปฏิบัติจริงโดยนาความรู้ ทักษะกระบวนการ ไปแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือ
พัฒนาเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สังคม ประเทศอาเซียน และสากล
ต่อไป
https://en.mahidol.ac.th/youthcamp/index.html
2. โครงการโรงเรียนสิ่ ง แวดล้ อมขององค์ก ารบริห ารส่ วนจั ง หวั ด สมุท รสาคร รุ่น ที่ 12 คณะสิ่ ง แวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ และสร้างจิตสานึกให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าและสาคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดโครงการเมื่อวันที่ 20 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 102 คน เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและแกนนาของเยาวชน
ในการสื่อสารไปสู่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่นให้ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
สมุทรสาครต่อไป

Training Center: https://en.mahidol.ac.th/th/research/enras-center
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ความร่วมมือทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
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ความร่วมมือทางวิชาการ ระดับชาติ
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EN - CSR
โครงการตรวจวัดและรายงานคุณภาพอากาศ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ
ด้วยเครื่องมือและวิธีการตามที่กฎหมายกาหนดและได้รับการรับรองในระดับสากล รายงานระดับคุณภาพอากาศ
พร้อมคาแนะนาในการปฏิบัติตน วันละ 3 ครั้ง คือ 07:00, 11:00 และ 15:00 น. และกราฟความเข้มข้นของฝุ่น
ละออง (PM2.5 และ PM10) รายชั่วโมงในรอบ 1 วัน วันละ 1 ครั้ง ทุกวันตลอดระยะเวลาที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ (Line และ Facebook) ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ทาให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลคุณภาพอากาศ และคาแนะนาในการปฏิบัติตน ที่มีความถูกต้องและแม่นยาสูง
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ อันเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากฝุน่ ละอองที่มีต่อ
สุขภาพอนามัย สามารถติดตามรายงานสภาพอากาศประจาวันได้ที่ https://mahidol.ac.th/aqireport/
โครงการแม่ อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ประจาปี 2562
จากผู้ ส มั ค รทั้ ง ประเทศ คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ ไ ด้ เ ฟ้ น หาผู้ มี ความเป็ น แม่ ใ นการ
สั่ ง สอนเลี้ ย งดู ลู ก ให้ เ ป็ น คนดี พ ร้ อ มปลู ก ฝั ง ให้ มี หั ว ใจอนุ รั ก ษ์ ไ ปพร้ อ มกั น
การเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ ลู ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ โดยไม่ ทาลายสภาพแวดล้ อ ม
ด้ ว ยวั ต ถุ นิ ย มของแม่ อ นุ รั ก ษ์ จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเปลี่ ย นแปลงต่ อ คนในชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความสน ใจและ
ตระหนั ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มเพิ่ ม มากขึ้ น
1. แม่ สุ ว รรณี พรหมประสิ ท ธิ์ จากจั ง หวั ด นครสวรรค์
2. แม่ ศิ ว พร เอี่ ย มจิ ต สกุ ล จากจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
3. แม่ ส มรศรี พั น ธ์ ส อิ้ ง จากจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
4. แม่ รุ้ ง ทอง ภู เ ขาใหญ่ จากจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
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คลินิกสิ่งแวดล้อม https://en.mahidol.ac.th/th/enlab
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะดาเนินการด้านการเรียนการสอน
และการศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
แล้ว คณะสิ่งแวดล้อมฯ ยังมีการให้บริการทางวิชาการกับสังคม โดยมีหน่วยปฏิบัติการสิ่งแวดล้ อม คอยให้คาปรึกษา
แนะน า และบริ ก ารตรวจวั ด คุ ณ ภาพ ดิ น น้ า และอากาศ ปั จ จุ บั น คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ มี
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เพื่อดาเนินการด้านการวิจัย ตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ตรวจหาสารปนเปื้อนต่าง ๆ ทั้งในน้า ดิน และอากาศ
ด้านน้า บริการตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD, COD, DO, Coliform Bacteria, Oil & Grease, ค่าการนาไฟฟ้า,
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง, ความกระด้างของน้า, ของแข็งละลายทั้งหมด, โลหะที่มีอยู่ในน้า, ซัลเฟต, ฟอตเฟต, ไนเตรต
คลอไรด์, แอมโนเนีย ฯลฯ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งน้าเสีย น้าอุปโภค น้าบริโภค
ด้านดิน บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารของพืชในดิน เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุฟอสฟอรัส, หาค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง และขนาดอนุภาคของดิน
ด้านอากาศ บริการตรวจวิเคราะห์หาฝุ่นรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศ (PM 10)
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การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อใบรับรอง
ISO14001:2015
ISO/IEC 17025:2005
ISO 45001:2018
Certificate Green Meetings (องค์กรที่จัดประชุมสีเขียว)
เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings
ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 (4410)

วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด
22 ม.ค. 2561 – 22 ม.ค. 2564
11 ก.พ. 2562 – 19 พ.ย. 2563
7 ต.ค. 2562 – 16 ต.ค. 2565
7 มี.ค. 2561 – 7 มี.ค. 2564
26 เมษายน 2562
ตรวจประเมินซ้าทุก 6 เดือน

อนุสิทธิบัตร อยู่ระหว่างการยื่นขอ
สารผสมสาหรับผลิตไอเทนและกรรมวิธีการผสม
เลขที่คาขอ 1903002027 วันที่ยื่น 9 สิงหาคม 2562
ผศ.ดร. สุรีย์วัลย์ สิทธิจนั ดา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 (4410) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory; ESPReL)
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการและการดาเนินงานขององค์กร เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
ระบบสารสนเทศองค์กร EN-MIS
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การพัฒนา File Server (EN-Cloud)

พื้นที่ใช้งาน: บุคลากร 30GB/คน
การจัดทาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้าอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศูนย์สบปราบ)

30
การจั ด ท าระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ณ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา วิ จั ย และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้าอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศูนย์ผาลาด)

31
ความร่ วมมื อทางวิช าการด้า นการศึกษา การวิ จั ย และบริการวิ ช าการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ระหว่าง สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยมหิดล
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การบริการซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศ
ESRI Site License Program ให้แก่บุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บริการ
ซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศ ภายใต้ ESRI Site
License Program ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย ArcGIS for
Desktop and All Extension 10.5.1, ArcGIS
Pro 2.0, ArcGIS Enterprise 10.5.1, ArcGIS for
Server and All Extension 10.4.1, ArcGIS for
Window Mobile 10.2.1, ESRI City Engine
2017 และ ArcGIS Online ให้ แ ก่ บุ ค ลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดทาวิดิทัศน์เรียนรู้อย่างไร้ขีดจากัดและตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
สามารถกด Subscript ติดตามได้ที่ https://www.youtube.com/user/envimahidol
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การดาเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
1. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
23 – 25 กรกฎาคม 2562
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
6 – 8 สิงหาคม 2562
สถิติการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559 – 2562
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Kilowatt

2559

2560

2561

2562

1,328,528

1,200,630

1,040,060

1,119,792

Faculty of Environment and Resource Studies Certified Standard during Admin.
Team 2012-2019
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35
งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณ จานวนเงิน 137,062,917.10 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน
จานวนเงิน 89,138,533.96 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จานวนเงิน 47,924,383.14 บาท รายละเอียดตาม
แผนภูมิ
แผนภูมิแสดงงบประมาณทีไ่ ด้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ 2562

งบประมาณเงิน
รายได้
35%

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
65%
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 5
บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข
เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขเน้นคุณภาพคู่คุณธรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ จึงสร้างระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีคุณภาพ และสร้างบรรยากาศในการ
ทางานที่มีความสุข ส่งเสริมความรักและสามัคคีของบุคลากรในองค์กร
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2562 https://en.mahidol.ac.th/th/policy/km
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ข้อมูลอัตรากาลัง ปีงบประมาณ 2559 – 2562
155
150
145
140

2559

2560

2561

2562

จานวน (คน)

152

148

145

145

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

55
97

57
91

57
88

56
89

ข้อมูลการดารงตาแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 – 2562
30
25
20
15
10
5
0

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รองศาสตราจารย์

13

14

14

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

19

18

17

17

อาจารย์

21

24

25

24

นักวิจัย

2

1

1

1
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ข้อมูลการดารงตาแหน่งผู้ชานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2555 – 2562

ระดับคะแนนความสุข ปีงบประมาณ 2559 – 2562
68.00
67.00
66.00
65.00
64.00
63.00
62.00
ความสุขในภาพรวม

2559

2560

2561

2562

63.90

65.30

65.80

67.00
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รายนามคณะทางานจัดทารายงานประจาปี
คาสั่งที่ 044/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

------------------------------------ที่ปรึกษา
คณบดี
รองคณบดีทุกท่าน

ประธานคณะทางาน
รองคณบดีฝ่ายวิจยั นโยบาย และแผน

คณะทางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์
อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
หัวหน้างานและรักษาการหัวหน้างานทุกงาน
นางสาวจาริณี อิ้วชาวนา

คณะทางานและเลขานุการ
นางปาลิดา เจริญสุข

คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นางชฎาพร ประสพถิ่น

จัดทารูปเล่ม
นางปาลิดา เจริญสุข
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ที่ตั้งคณะ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ +66-2441-5000
Fax: 66 2441 9509-10
Address
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya, Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170
Tel. +66 2441 0211, +66 2441 5000
Fax: 66 2441 9509-10

Website: www.en.mahidol.ac.th/th/
Facebook: www.facebook.com/en.mahidol/
Instagram: www.instagram.com/environment.mahidol
Twitter: www.twitter.com/EnMahidol
YouTube: www.youtube.com/user/envimahidol

