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รายงานประจ าปี 2554 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติ 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  ก่อก าเนิดขึ้นด้วยสายตาอันยาวไกลของ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ที่มองเห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การ

ใช้ระบบการศึกษาและการวิจัยจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถออกไปสู่ทุกภาคส่วน

เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกในอนาคต จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโครงการ การศึกษาและวิจัย

สิ่งแวดล้อม (Environmental Education and Research Project) ในปี พ.ศ. 2516 ณ ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช

ต่อมาได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ดจึงย้ายไปใช้สถานที่ของโรงแรมราชศุภมิตร (โรงแรมปริ้นเซส) ในปี พ.ศ. 2521 

ได้รับการสถาปนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล และย้ายมาอยู่ที่วิทยาเขตศาลายา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526  

 จวบจนปัจจุบัน คณะมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2549-2550 คณะได้รับงบประมาณ

แผ่นดินในการก่อสร้างอาคารใหม่ ขึ้นอีก 1 หลัง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2549  และพระราชทานนามอาคารว่า 

“อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล” หมายถึง  อาคารที่บันดาลให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

และเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“สถาบันชั้นน าแห่งเอเชียเพื่อการสร้างสรรค์ความยัง่ยืนของธรรมชาติและสังคม” 

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

 

พันธกิจ 
 

“พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและปลกูฝังจริยธรรม 

เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม” 

“To develop teaching, research and academic service qualities,  

and to cultivate environmental ethics in order to reach sustainable environment and society” 
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โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  1  โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

กลุ่มวิชา 
 

ส านักงานคณบดี 
 

งานบริหาร 

 งานกายภาพและบริการพ้ืนฐาน 

 
งานนโยบายและแผน 

 งานบริการการศึกษา 

 งานคลังและพัสด ุ

 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 งานสารสนเทศ 

 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า 
 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 
 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากร 
 

ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติวิทยา 
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แผนยุทธศาสตร ์ปี 2553 – 2560 
 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ เพื่อผลส าเร็จตามพันธกิจ  

และเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์  ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 Promoting environmental awareness and networking 
 

กลยุทธ ์ 1. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและนักศึกษา  รักและตระหนักในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มสี่วนร่วมในการสร้างความ 

    เข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในกิจกรรมสิ่งแวดลอ้มทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 3. สร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร  นักศึกษา 

    และศิษย์เก่า ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ 
 

ตัวชี้วัดระดบักลยุทธ ์ 1. จ านวนองค์กรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ 

 2. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนนิการภายใต้ความร่วมมือกับสังคมหรือหน่วยงานภายนอก 

 3. การอบรมเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วม 

 
4. บุคลากรมีความตระหนักและมีบทบาทเปน็ผูน้ าในการชีน้ าการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพียบพร้อมจริยธรรม 

 Cultivating ethical practice and environmental/institutional intimacy 
 

กลยุทธ ์ 1. ปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรมด้านสิง่แวดล้อมให้กับบุคลากร นกัศึกษาของคณะเพื่อน าไปสู่ 

     การปฏิบัติและพัฒนาไปสู่ความเป็นผูน้ า 
 

ตัวชี้วัดระดบักลยุทธ ์ 1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างวฒันธรรมองค์กร 

 

2. บุคลากรมีความเป็นผู้น าในการสร้างกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เลิศล้ าบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 Developing interdisciplinary and holistic approach to environmental management 
 

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอน วิจัย บริการวชิาการ การท างานที่เนน้การบูรณาการทั้งในด้าน 

     ทฤษฎีและปฏบิัต ิ

 2. สร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัดระดบักลยุทธ ์ 1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนน้การบูรณาการ 

 
2. การน างานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นที่ยอมรับ และถูกกล่าวขาน 

 

Providing principle based/practical orientation of corporation and environmental  
management 
 

กลยุทธ ์ 1. สร้างสรรค์ผลงานทางวชิาการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับและถูกอ้างอิง 

 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นผูน้ าและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 3. ประชาสัมพันธผ์ลงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและถูกกลา่วขาน 
 

ตัวชี้วัดระดบักลยุทธ ์ 1. จ านวนหน่วยงานที่มาดูงาน 

 2. จ านวนรางวัลทีไ่ด้รับ 

 3. จ านวนโครงการวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

 
4. จ านวนการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบและสื่อต่าง ๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสรรค์สิ่งใหม ่

 Promoting innovation 
 

กลยุทธ ์ 1. ส่งเสริมงานวิจัยและการบริการวิชาการให้เกิดเป็นนวัตกรรม 
 
 

ตัวชี้วัดระดบักลยุทธ ์ 1. จ านวนผลงานที่เป็นนวัตกรรม 
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ท าเนียบผู้บริหารปี 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช 
คณบดี 

 

ดร.วิมุติ ประเสริฐพันธุ์ 
รองคณบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงษ์ สงวนวงศ์                   

รองคณบดีฝ่ายคลัง 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี โรจนกนันท์                 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ข าโสภา 

 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

 

ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ข าโสภา        

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

 

ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจ านงค์              

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม 

 

นางภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์ 
เลขานุการคณะ 
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อัตราก าลัง 
 

 ในปีงบประมาณ 2554 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 133 คน จ าแนกตามสายงาน

และตามวฒุิการศึกษา ดงัแสดงในตารางที่  1 
 

ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จ าแนกตามสายงานและตามวุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 

จ านวน
บุคลากร 

ตามสายงาน 
(คน) 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ลาศึกษาต่อ 

(คน) 
 

ปริญญา
เอก 
(คน) 

ปริญญา
โท 

(คน) 

ปริญญา
ตรี 

(คน) 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

(คน) 

ข้าราชการ  (สายวิชาการ) 17 11 6 - - - 

ข้าราชการ  (สายสนับสนุน) 12 - 2 8 2 - 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 
32 22 9 - - 1 

(สายวิชาการ) 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 
47 - 22 21 1 3 

(สายสนับสนุนวิชาการ) 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ้ 4 - 1 2 - 1 

ลูกจ้างประจ า 18 - - 1 17 - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 2 1 - - 1 - 

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 1 1 - - - - 

รวมท้ังสิ้น 133 35 40 32 21 5 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2554 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ในปีงบประมาณ  2554  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ้น  

115,749,315.04  บาท โดยแบง่เปน็งบประมาณแผน่ดิน จ านวน  69,466,315.04 บาท และงบประมาณเงินรายได้จ านวน  

46,283,000 บาท  ทั้งนี้คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีโครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น 12 โครงการ มีผลการ

ด าเนินงานสูงกว่าเปูาหมาย  ร้อยละ  41.67  ผลการด าเนินงานเท่ากับเปูาหมาย  ร้อยละ 50.00  และผลการด าเนินงานต่ า

กว่าเปูาหมาย ร้อยละ 8.33  โดยมีการน าไปปฏิบัติในรูปของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังแสดงในตารางที่  2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพียบพร้อมจริยธรรม 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพียบพร้อมจริยธรรม มีโครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น 17 โครงการมีผลการ

ด าเนินงานสูงกว่าเปูาหมาย  ร้อยละ  70.59  ผลการด าเนินงานเท่ากับเปูาหมาย ร้อยละ 29.41  โดยมีการน าไปปฏิบัติใน

รูปของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังแสดงในตารางที่  3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เลิศล้ าบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เลิศล้ าบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม   มีโครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น 1 โครงการ มี

ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมาย ร้อยละ 100 โดยมีการน าไปปฏิบัติในรูปของโครงการ  ดังแสดงในตารางที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขาน 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขาน  มีโครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น 10 โครงการ มีผล

การด าเนินงานสูงกว่าเปูาหมาย ร้อยละ 30.00  ผลการด าเนินงานเท่ากับเปูาหมาย  ร้อยละ 40.00  และผลการด าเนินงาน

ต่ ากว่าเปูาหมาย ร้อยละ 30.00  โดยมีการน าไปปฏิบัติในรูปของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังแสดงในตารางที่  5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  สร้างสรรค์สิ่งใหม่  ได้จัดท าผลงานแผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหน  ซึ่งเป็นผลผลิต

อย่างเป็นรูปธรรมจาก  โครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  และคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ภายใต้การด าเนินงานวิจัยร่วมของคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม และภาควิชาทันตกรรม
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จัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี 2553 ระดับดี ด้าน

วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากส านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัล Silver Prize  จากงาน  The  Seoul  

International  Invention  Fair  2010 
 

การด าเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ที่วางไว้มีทั้งสิ้น  40  รายการ  โดยสามารถสรุปได้  ดังนี้   
 

โครงการและกิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเปูาหมาย  20  รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ  50.00 ได้แก่ 
 

1 โครงการ Low carbon Faculty 

2 โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ 

3 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

4 โครงการกีฬา EN  สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2554 

5 โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์รวมพลังต้านยาเสพติดคร้ังที่ 18 

6 วันครบรอบการจากไปของ รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ 

7 วันสถาปนาคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 

9 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 

11 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2554 

12 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 

13 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ 

14 โครงการเปิดประตสูิ่งแวดล้อม ตอน เพิ่มแสงสว่างให้โลก 

15 โครงการมอบโบวไ์ท - เน็คไทผกูใจน้อง ปีการศึกษา 2554 

16 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 

17 โครงการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม (บ าเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล) 

18 โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี 2554 

19 การจัดการอบรมเรื่อง “การใช้งาน Joomla เบื้องต้นคร้ังที่ 1” 

20 โครงการพัฒนาบุคลากร 
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โครงการและกิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานเทา่กับเปาูหมาย  15  รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ  37.50  ได้แก่ 
 

1 โครงการกีฬาสี่สัมพันธ ์

2 โครงการสอนน้องร้องเพลง 

3 โครงการกีฬา Freshy 

4 กิจกรรมวันแรกพบ 

5 โครงการรับน้องศาลายา 

6 โครงการอ าลาศาลายา 

7 โครงการวันแตกหน่อ 

8 วันส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

9 พิธีวางพวงมาลา 

10 กิจกรรม Thank พี่ 

11 กิจกรรม Bye nior 

12 โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าปี พ.ศ. 2554 

13 จุลสารคณะฉบับ 2 ภาษา 

14 การเผยแพร่ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

15 โครงการเสริมสร้างความรู้สูโ่รงเรียน  (Road Show) 
 

โครงการและกิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมาย  5  รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ  12.50  ได้แก่ 
 

1 โครงการระบบคอมพิวเตอร์แบบ Thin - Client 

2 โครงการการพัฒนาทิศทางหลักสูตรและวิชาการ 

3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน HTML เบื้องต้น” 

4 การจัดอบรมเร่ือง “การใช้งาน Joomla  เบื้องต้นคร้ังที่ 2” 

5 โครงการส่งเสริมและพฒันาวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของคณะสิ่งแวดล้อมฯ  

 มุ่งสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาต ิ
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ตารางที่   2  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์  1. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและนักศึกษารักและตระหนักในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ตัวชี้วัด  -  บุคลากรมีความตระหนักและมีบทบาทเป็นผู้น าในการชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิม่ขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผล 

1. โครงการระบบคอมพิวเตอร์ 
   แบบ Thin-Client 

-  จ านวนเครื่องที่ถูก  
   น าไปใช ้

15 เครื่อง 12 เคร่ือง ต่ ากว่าเปาูหมาย 

2. โครงการ Low carbon  1. ลดปริมาณการใช ้    
   Faculty    - ไฟฟูา ร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 9.33 สูงกว่าเปาูหมาย 
    - น้ าประปา ร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 23.36 สูงกว่าเปาูหมาย 
    - น้ ามัน ร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.93 ต่ ากว่าเปาูหมาย 
    - กระดาษ ร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 26.92 สูงกว่าเปาูหมาย 
 2. กิจกรรมสร้างจิตส านึก 3 คร้ัง 10 คร้ัง สูงกว่าเปาูหมาย 

 
3. จ านวนบุคลากรที่ม ี
    ความรู้ความเข้าใจ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 สูงกว่าเปาูหมาย 

3. โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ -  จ านวนผู้เข้าร่วม 920 คน 1,032 คน สูงกว่าเปาูหมาย 
 

กลยุทธ์  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาและศษิย์เก่ามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่าย 

              ความร่วมมือในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด  -  จ านวนองค์กรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ 

   มีบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกที่ยังอยู่ในระยะเวลาที่ท าข้อตกลง ทั้งในระดับประเทศ 

และระดับนานาชาติ จ านวนทัง้สิ้น 10 ฉบับ 

ตัวชี้วัด   - จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับสังคมหรือ หน่วยงานภายนอก 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผล 

1. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ - จ านวนผู้เข้าร่วม 80 คน 85 คน สูงกว่าเปาูหมาย 

2. โครงการกีฬา EN  สัมพันธ ์
   ปีการศึกษา 2554 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 
180 คน 200 คน สูงกว่าเปาูหมาย 

3. โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อม 
   สัมพันธ์รวมพลงัต้าน 
   ยาเสพติดครั้งที่ 18 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 150 คน 268 คน สูงกว่าเปาูหมาย 

4. โครงการกีฬาสี่สัมพนัธ ์ - จ านวนผู้เข้าร่วม 150 คน 150 คน เท่ากับเปูาหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผล 

5. โครงการสอนน้องร้องเพลง - จ านวนผู้เข้าร่วม 150 คน 150 คน เท่ากับเปูาหมาย 

6. โครงการกีฬา Freshy - จ านวนผู้เข้าร่วม 150 คน 150 คน เท่ากับเปูาหมาย 

7. กิจกรรมวันแรกพบ - จ านวนผู้เข้าร่วม 150 คน 150 คน เท่ากับเปูาหมาย 

8. โครงการรับน้องศาลายา - จ านวนผู้เข้าร่วม 150 คน 150 คน เท่ากับเปูาหมาย 

9. โครงการอ าลาศาลายา - จ านวนผู้เข้าร่วม 80 คน 80 คน เท่ากับเปูาหมาย 
 

กลยุทธ์ 3. สร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้ด้านสิง่แวดล้อมให้กับบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า  
              ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ 
ตัวชี้วัด  -  การอบรมเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม 
              มีการจัดโครงการฝกึอบรม บรรยายพิเศษ และประชุมวิชาการ  รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ ดังนี ้

   1. โครงการฝึกอบรม  จ านวน 16 โครงการ  
   2. การบรรยายพิเศษและประชุมวิชาการ  จ านวน 5 โครงการ  

 

ตารางที่  3  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2  เพียบพร้อมจริยธรรม 

กลยุทธ์ 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักศึกษาของคณะเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและพฒันา 

              ไปสู่ความเป็นผู้น า 

ตัวชี้วัด  -  กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างวฒันธรรมองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผล 

1. วันครบรอบการจากไปของ  
   รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห ์

- จ านวนผู้เข้าร่วม 70  คน 76  คน สูงกว่าเปาูหมาย 

2. วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม 
   และทรัพยากรศาสตร์ 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 70 คน 80 คน สูงกว่าเปาูหมาย 

3. โครงการมอบโบว์ไท-เน็คไท 
   ผูกใจน้องปีการศึกษา 2554 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 
- ความพึงพอใจ 

- 80 คน 
- ร้อยละ 80 

- 80 คน 
- ร้อยละ 84 

สูงกว่าเปาูหมาย 

4. โครงการวันแตกหน่อ - จ านวนผู้เข้าร่วม 150 คน 150 คน เท่ากับเปูาหมาย 
5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
   ใหม่ปีการศึกษา 2554 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 
- นักศึกษาทราบประโยชน ์
  ในการศึกษาเพิ่มข้ึน 
- ความพึงพอใจ 

- 100 คน 
- ร้อยละ 80 

 
- ร้อยละ 80 

- 110 คน 
- ร้อยละ 85.20 

 
- ร้อยละ 82.80 

สูงกว่าเปาูหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผล 

6. พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2554 - จ านวนผู้เข้าร่วม  
- ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น 
  ความส าคัญของพิธ ี

- 130 คน 
- ร้อยละ 80 

- 200 คน 
- ร้อยละ 93.80 

สูงกว่าเปาูหมาย 
 

7. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
   นักศึกษาปีการศึกษา 2553 

- จ านวนผู้เข้าร่วม  
- ความพึงพอใจ 

- 150 คน 
- ร้อยละ 80 

- 150 คน 
- ร้อยละ 81.40 

สูงกว่าเปาูหมาย 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
   นักศึกษาปีการศึกษา 2554 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 70 คน 262 คน สูงกว่าเปาูหมาย 

9. โครงการเตรียมความพร้อม 
   ก่อนจบการศึกษา 
   ปีการศึกษา 2554 

- จ านวนผู้เข้าร่วมได้รบั 
  ความรู้  
- ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ  

- ร้อยละ 80 
 

- ร้อยละ 80 

- ร้อยละ 85 
 

- ร้อยละ 86.20 

สูงกว่าเปาูหมาย 
 

10. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
     จริยธรรมและวินัยใน 
     นักศึกษาปีการศึกษา 2554 

- จ านวนค าขวัญ  
- จ านวนเรียงความ  

- 50 ค าขวัญ 
- 5 เร่ือง 

- 58 ค าขวัญ 
- 9 เร่ือง 

สูงกว่าเปาูหมาย 
 

11. วันส่งท้ายปีเก่า 
     ต้อนรับปีใหม่ 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 150 คน 150 คน เท่ากับเปูาหมาย 

12. โครงการอนุรักษ์ 
     ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
     วันสงกรานต ์

- จ านวนผู้เข้าร่วม    
- บุตรบุคลากรมาร่วมงาน 
- ความพึงพอใจ 

- 70 คน 
- ไม่น้อยกว่า 30  คน 

- ร้อยละ 80 

- 75 คน 
- มาร่วมงาน 30 คน 

- ร้อยละ 94 

สูงกว่าเปาูหมาย 

13. โครงการท านุบ ารุงศิลป 
     วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม    
     (บ าเพ็ญประโยชน์  
     ณ พุทธมณฑล) 

- จ านวนผู้เข้าร่วม  
- ผู้เขา้ร่วมโครงการเห็น 
  ความส าคัญและเกิดจิต 
  ส านึกดา้นสิ่งแวดล้อม 
- ความพึงพอใจ 

- 100 คน 
- ร้อยละ 80 

 
 

- ร้อยละ 80 

- 100 คน 
- ร้อยละ 84.20 

 
 

- ร้อยละ 80 

สูงกว่าเปาูหมาย 

14. โครงการเปิดประตู 
     สิ่งแวดล้อม  
     ตอน เพิ่มแสงสว่างให้โลก 

- สิ่งประดษิฐ์ที่เข้าร่วม  
  ประกวด  
- ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น 
  ความส าคัญของการ 
  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

- 10 ชิ้น 
 

- ร้อยละ 80 

- 11 ชิ้น 
 

- ร้อยละ 84 

สูงกว่าเปาูหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผล 

15. พิธีวางพวงมาลา - จ านวนผู้เข้าร่วม 60  คน 60  คน เท่ากับเปูาหมาย 

16. กิจกรรม Thank พี่ - จ านวนผู้เข้าร่วม 150  คน 150  คน เท่ากับเปูาหมาย 

17. กิจกรรม Bye nior - จ านวนผู้เข้าร่วม 150  คน 150  คน เท่ากับเปูาหมาย 
 

 

ตารางที่  4  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่  3  เลิศล้ าบูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์1. พัฒนาระบบการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ การท างานที่เนน้การบูรณาการทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบตัิ 

ตัวชี้วัด  -  มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนน้การบรูณาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผล 
1. โครงการการพัฒนาทิศทาง

หลักสูตรและวิชาการ    
- - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-   ปรับปรุงหลักสูตร 

5 หลักสูตร 4 หลักสูตร ต่ ากว่าเปาูหมาย 

 -  ประชุมคณะกรรมการ 

  ปรับปรุงหลักสูตรฯ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 ต่ ากว่าเปาูหมาย 

 

 

กลยุทธ์  2. สร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ

ตัวชี้วัด  การน างานวจิัยมาพฒันาการเรียนการสอน 

ไม่มีผลงานในด้านนี ้
 

ตารางที่   5  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นที่ยอมรับ และถูกกล่าวขาน 

กลยุทธ์ 1. สร้างสรรค์ผลงานทางวชิาการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับและถูกอ้างอิง 

ตัวชี้วัด  -  จ านวนหน่วยงานทีม่าดูงาน 

  -  จ านวนรางวลัที่ได้รับ 
 

กลยุทธ์ 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นผูน้ าและเปน็ที่ยอมรับของสังคม 

ตัวชี้วัด -  จ านวนรางวลัที่ได้รับ 

-  จ านวนโครงการการวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผล 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
   วารสารสิ่งแวดล้อมและ 
   ทรัพยากรธรรมชาติของคณะ 
   สิ่งแวดล้อมฯ มุง่สู่ฐานข้อมูล 
   ระดับชาติและนานาชาต ิ

- จ านวนบทความจากภายนอก  
- จ านวนผู้ประเมินบทความ 
  จากภายนอก 
- จ านวนสมาชิกวารสาร 
  เพิ่มข้ึน 

- ร้อยละ 25 
- มากกว่า 

1 คน/1บทความ 
- ร้อยละ 5 ต่อปี 

- ร้อยละ 45 
- 1 คน/1 บทความ 

 
- 

สูงกว่าเปาูหมาย 
ต่ ากว่าเปาูหมาย 

 
ต่ ากว่าเปาูหมาย 

2. โครงการสัมมนาบุคลากร 
   ประจ าปี 2554 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 100 คน 110 คน สูงกว่าเปาูหมาย 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้    
- บรรยายพิเศษ เรื่อง จะเป็นที่ 
  ปรึกษาอย่างไรให้เป็นมิตร 
  และมีความสุข 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 50  คน 61  คน สูงกว่าเปาูหมาย 

- บรรยายพิเศษ เรื่อง การ 
  จัดการความเครียด 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน 49 คน ต่ ากว่าเปาูหมาย 

- บรรยายเร่ือง การสื่อสารเพื่อ 
  พัฒนาองค์กร 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 40 คน 48 คน สูงกว่าเปาูหมาย 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  “ความเสี่ยง : จัดการได้...ไม่ยาก” 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน 56 คน สูงกว่าเปาูหมาย 

4. การจัดการอบรมเรื่อง “การใช ้
     งาน Joomla เบื้องตน้ ครัง้ที่ 1” 

- จ านวนผู้เข้าอบรม 15 คน 18 คน สูงกว่าเปาูหมาย 

5. การจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
    เรื่อง “การใช้งาน HTML เบื้องต้น” 

- จ านวนผู้เข้าอบรม 33 คน 16 คน ต่ ากว่าเปาูหมาย 

6. การจัดการอบรมเรื่อง “การใช้ 
    งาน Joomla เบื้องตน้ ครัง้ที่ 2” 

- จ านวนผู้เข้าอบรม 33 คน 20 คน ต่ ากว่าเปาูหมาย 

 

กลยุทธ์  3. ประชาสัมพันธผ์ลงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขาน 

ตัวชี้วัด  -  จ านวนการเผยแพรผ่ลงานในรูปแบบและสื่อตา่งๆ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผล 

1. โครงการเสริมสร้างความรู้สู ่
   โรงเรียน (Road Show)  
 

- จ านวนนักเรียนและครู 
  แนะแนวที่เข้าร่วม  
  กิจกรรมให้ความสนใจ  

 120 คน 120 คน เท่ากับเปูาหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผล 

2. โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   ประจ าปี พ.ศ. 2554 

- จ านวนแม่อนุรักษ์ 
  สิ่งแวดล้อมที่ได้รับ 
  คัดเลือก 

4 คน 4 คน เท่ากับเปูาหมาย 

3. จุลสารคณะฉบบั 2 ภาษา - จ านวนคร้ัง 
- จ านวนฉบบั 

- 6 คร้ัง 
- 6,000 ฉบับ 

- 6 คร้ัง 
- 6,000 ฉบับ 

เท่ากับเปูาหมาย 

4. การเผยแพร่ข่าวเพื่อการ 
   ประชาสัมพนัธ ์

- จ านวนการเผยแพร ่ 110 คร้ัง 110 คร้ัง เท่ากับเปูาหมาย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

กลยุทธ์  1. ส่งเสริมงานวิจัยและการบริการวิชาการให้เกิดเป็นนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด  จ านวนผลงานที่เปน็นวตักรรม 

1. อนุสิทธิบัตรเรื่อง กระบวนการเตรียมแผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่ปรับปรุงสมบัติ  
      การทนแรงกระแทกด้วยพอลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตท  อนุสิทธิบัตรประเทศไทยเลขที่  6165   

    ออกให้ ณ วันที่ 22 เมษายน 2554 
2. อนุสิทธิบัตรเรื่อง แผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนโคพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเมทิลเมทาคริเลต และพอลิยูรีเทน  
    อนุสิทธิบัตรประเทศไทยเลขที่ 6556  ออกให้ ณ วันที่ 2 กันยายน 2554   
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดยคณบดีได้ลงนามในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554  กับอธิการบดี เมื่อวันที่  25  มกราคม 2554  และรายงานผลการปฏิบัติงานต่ออธิการบดีเมื่อวันที่ 

15 มกราคม 2555  โดยมีผลการด าเนินงานสงูกว่าเปูาหมาย 39 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 47.57 เท่ากับเปูาหมาย 12 ตัวชี้วัด 

คิดเป็นร้อยละ 14.63  และต่ ากว่าเปูาหมาย 31 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  37.80  โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจทั้ง 10 ด้าน  ดังแสดงในตารางที่  6  ดังนี้ 
 

ตารางที่  6  ผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานส่วนงาน ประจ าปงีบประมาณ 2554 

ข้อตกลง/ตัวชี้วัด 

สูงกว่า

เป้าหมาย 

(จ านวน

ตัวชี้วัด) 

ร้อยละ 

เท่ากับ

เป้าหมาย 

(จ านวน

ตัวชี้วัด) 

ร้อยละ 

ต่ ากว่า

เป้าหมาย 

(จ านวน

ตัวชี้วัด) 

ร้อยละ 

1. ด้านการวิจัย 5 38.46 2 15.38 6 46.16 

2. ด้านการศึกษา 13 43.33 6 20.00 11 36.67 

3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 1 10.00 - - 9 90.00 

4. ด้านบริการวิชาการ 13 72.22 2 11.11 3 16.67 

5. ด้านบริหารการเงิน การคลัง งบประมาณและสินทรัพย ์ 2 100.00 - - - - 

6. ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม* 1 100.00 - - - - 

7. ด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม - - 1 100.00 - - 

8. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 40.00 1 20.00 2 40.00 

9. ด้านความเป็นนานาชาต*ิ 1 100.00 - - - - 

10. ด้านอื่น ๆ ที่สนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ* 1 100.00 - - - - 

รวม 39 47.57 12 14.63 31 37.80 
 

หมายเหตุ  * เป็นตัวชี้วัดที่คณะไม่ได้ก าหนดเปูาหมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
      http://www.en.mahidol.ac.th/thai/policy/doc/pa55.pdf 

 
 

 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/policy/doc/pa55.pdf
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ส่วนที่ 4  กิจกรรมและผลงานที่ส าคัญ 

ด้านนักศึกษา 
 

นายชัยนนัต์  ก าลงักล้า นักศึกษาชัน้ปีที่  2  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับรางวัล  ดังนี ้
1. ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างสูง ประจ าปี 2554  เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ปี  2554 จาก  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ หอประชุมใหญ่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 
2. รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2554 เนื่องในงานวัน

เยาวชนแห่งชาติ ปี 2554 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ ศูนย์การประชุมอาคารกีฬาเวศน์ 2 
ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุุน (ดินแดง) 

3. รางวัลโครงการดีเด่น "ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2554” จากโครงงานเรื่อง “เยาวชนกับการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน (ปุาต้นน้ า)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 1  นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลลูกทีม่ีความกตัญญู  
ต่อแม่อย่างสูง  ประจ าปี 2554 

ภาพที ่2 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2554 

ภาพที่  3  นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลโครงการดีเด่น ทูตไบเออร์เพ่ือสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2554 
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ด้านการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) 
จากการน าเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเร่ืองแผ่นพลาสติกใสทนแรงกระแทกสูง 

ในงาน The Seoul International Invention Fair 
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  

 

รศ.ดร.ศันสนีย์  ชูแวว ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการด าเนินงาน 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จากส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานสัมมนาเร่ือง  
ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชวีภาพ ค.ศ. 2011-2020   

ส่งมอบความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณส์ู่คนรุ่นต่อไป  
 

รศ.สุมาลี เทพสุวรรณ ได้รบัรางวัลผลงานวิจัยในระดบัดีมาก  ในโครงการวิจัย 
เร่ือง คุณภาพอาหารและการให้บริการของผู้ประกอบการโตะ๊จนี 

ในจังหวัดนครปฐม และความพงึพอใจของผู้บริโภค   
 โดยได้รับทุนสนบัสนนุจาก ส านักงานกองทนุสนับสนนุการวิจยั (สกว.) 
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ด้านนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

ผลงานแผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหน  เป็นผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรมจากโครงการวิจัยร่วม ระหว่างคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ และคณะทันตแพทยศาสตร์  ภายใต้การด าเนินงานวิจัยร่วมของ  รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์   
ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต  รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ   และนายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์  คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม และภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนอกจาก
ได้รับรางวัลผลงานประดษิฐ์คิดค้นประจ าปี 2553 ระดับดี ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากส านักงานคณะกรรมการสภา
วิจัยแห่งชาติ และรางวัล  Silver Prize จากงาน The Seoul International Invention Fair 2010 นอกจากนี้ยังได้รับการ
รับรองอนุสิทธิบัตรในปี พ.ศ. 2554 จ านวน 2 อนุสิทธิบัตร ได้แก่  

 

1. อนุสิทธิบัตรเรื่อง กระบวนการเตรียมแผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่ปรับปรุงสมบัติ 
การทนแรงกระแทกด้วยพอลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตท อนุสิทธิบัตรประเทศไทยเลขที่ 6165   
ออกให้ ณ วันที่ 22 เมษายน 2554 

2. อนุสิทธิบัตรเรื่อง แผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนโคพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเมทิลเมทาคริเลตและ 
พอลิยูรีเทน อนุสิทธิบัตรประเทศไทยเลขที่ 6556  ออกให้ ณ วันที่ 2 กันยายน 2554   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่   4   แผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหน 
 
 

ซึ่งผลงานนี้ถือเป็นผลงานเชิงนวัตกรรมที่สามารถตอบเปูาหมายยุทธศาสตร์ของคณะสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรศาสตร์ ในด้านของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมงานวิจัย ให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง 
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ด้านการเรียนการสอน 
การปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ก าหนดเปูาหมายของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ซึ่งในปีการศึกษา 2554 คณะได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบของมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF)  และสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 
2555 รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร และอยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุงอีก 4 หลักสูตร รายละเอียดดังตารางที่  7 

 

ตารางที่  7  เปรียบเทียบหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วกับหลักสตูรที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว หลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต1 1. วิทยาศาสตรบณัฑติ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต1 2. วิทยาศาสตรบณัฑติ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (หลักสูตรนานาชาติ) * 

3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต2 3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

   สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม    สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร 

   (หลักสตูรนานาชาติ)     และสิ่งแวดล้อม 

4. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต3 4. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

   สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์(นานาชาติ)    สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 

หมายเหตุ :  1.  ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อจากสาขาวชิาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
          เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยผา่นการอนุมัติจากสภา 
          มหาวิทยาลยั เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 
  2.  โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลยันานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์
  3.  เปน็การปรบัปรงุหลักสตูรโดยยุบรวม 2 หลักสตูร ได้แกส่าขาวชิาการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ (หลักสตูร 
              นานาชาต)ิ และ สาขาวิชานิเวศวทิยาอุตสาหกรรมและสิง่แวดล้อม (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
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ด้านสารสนเทศ  
 

1. การจัดท าการวางนโยบายและระบบปูองกันการบุกรุกส าหรับระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีการติดต่อกับผู้ใช้งานภายนอก

คณะต้องผ่านระบบไฟร์วอล และในส่วนของการเชื่อมต่อของผู้ใช้งานภายในคณะจะผ่าน Application Server 

ก่อนจึงสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของคณะได้ 

2. โครงสร้างของระบบเครือข่ายคณะมีการติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย MUCC-NET ที่ความเร็ว 1Gb/Sec ผ่านสายไฟ

เบอร์ออฟติค ซึ่งคณะได้ด าเนินการต่อเชื่อมผ่านอุปกรณ์เครือข่ายหลักแบบ Layer 3 เพื่อกระจายการเชื่อมต่อไป

ตามอาคารต่าง ๆ ทั้ง 4 อาคารของคณะ ด้วยความเร็วการติดต่อสื่อสารที่ 1Gb/Sec 

3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ ซึ่งคณะได้ก าหนดนโยบายให้มีสัดส่วนระหว่างผู้ใช้งานกับ

จ านวนเครื่องไว้ที่ 1:1 ดังนั้น ท าให้คณะมีจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด 115 เครื่อง และมีเครื่องพิมพ์ผล

แบบเลเซอร์ไว้ให้บริการที่ส่วนกลางอยู่ 3 เครื่อง ซึ่งประจ าที่ชั้นต่าง ๆ ของอาคาร 1 และอาคาร 2 

4. คณะได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น 11 ระบบงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของคณะดังนี้  

o ระบบจัดเก็บเค้าโครงรายวิชาส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

o ระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ 

o ระบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ 

o ระบบการประเมิน PA อาจารย์ด้านการเตรียมการสอน 

o ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ 

o ระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการวิจัย 

o ระบบสารสนเทศของคลินิกสิ่งแวดล้อม 

o ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์  

o ระบบบริหารจัดการวัสดุ 

o ระบบจองใช้งานสถานที่และยานพาหนะ 

o ระบบระเบียนข้อมูลศิษย์เก่าคณะ 

5. คณะให้ความร่วมมือระหว่างกองบริการสารสนเทศ ในการพัฒนาและทดสอบระบบ  MUFIS  และการติดตามการ

ใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบ MUERP 
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ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 1.  การส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาการเรียนการสอน โดย
สนับสนุนให้บุคลากร  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนบนเครือข่าย MU e-Learning ด้วย
โปรแกรม Moodle” จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการด าเนินงานสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน 
 

 2.  การอบรมเรื่อง  “การจัดท าเว็บไซต”์  ภายใต้โครงการค่ายผู้น าเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
วันที่  1 ตุลาคม 2553 
  

 3.  กิจกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้งาน HTML เบื้องต้น” วันที่  3  มีนาคม  2554 
 

 4.  กิจกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน Joomla เพื่อใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูลใน 
Intranet  ของแต่ละหน่วยงาน  คร้ังที่  2” วันที่  4  มีนาคม  2554 
 

 5.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง “การจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  
ในหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมือง ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัด
สมุทรปราการ ระหว่างวันที่  5 - 7 กันยายน  2554 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5 กิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้งาน Joomla เพ่ือใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูลใน  

Intranet  ของแต่ละหน่วยงาน คร้ังท่ี 2” วันที่ 4 มีนาคม 2554 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 

 โครงการ “เปิดประตูสู่สิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการที่เริ่มจัดขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2553 โดยรองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา ได้มีแนวคิดว่า การให้นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้เปิดโลกการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องเริ่มต้นโดยการให้
นักศึกษารู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่ท าและเป็นสิ่งที่สามารถท าได้ง่าย จึงได้เกิดเป็นโครงการ “เปิดประตูสู่สิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดย
มีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ และให้นักศึกษาแบ่งการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งนักศึกษาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ผนวกเข้ากับ
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยหัวข้อการประกวดจะเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นประ เด็นที่น่าสนใจ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2554  (ตรงกับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553)  คณะได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ “เพิ่มแสง
สว่างให้โลก” โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และจัดท าสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ
หลอดไฟ เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน 
 

โครงการ  Low Carbon Faculty  สืบเนื่องมาจาก  “ปัญหาโลกร้อน” การสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศท าให้ทั่วโลกประสบกับภัยพิบัติต่างๆ ทั้งคลื่นความร้อน น้ าท่วม การสูญพันธ์ของพืชและสัตว์ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาจะเป็นแนวทางการวางแผนรับมือกับปัญหาโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ จึงริเริ่มโครงการ Low Carbon Faculty ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในคณะ ด าเนินมาตรการในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้แนวทางการ
เป็น Low Carbon Faculty ของคณะ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ Low Carbon Faculty ขึ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2553  

จากการด าเนินงานมาเป็นระยะเวลา 12 เดือน ได้ผลการด าเนินงานดังนี้  
1. ลดพลังงานไฟฟูาได้  ร้อยละ 9.33  
2. ลดปริมาณการใช้น้ าประปาได้  ร้อยละ 23.36  
3. ลดปริมาณการใช้กระดาษได้  ร้อยละ  26.92  
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกเพื่อเข้าสู่โครงการฯ  10 คร้ัง ซึ่งสูงกว่าเปูาหมาย 3 คร้ัง 
5. จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 70  ซึ่งสูงกว่าเปูาหมาย ร้อยละ 50 
6. งบประมาณที่ใช้ไป   55,181.75  บาท ต่ ากว่างบประมาณ ที่เสนอขอไว้  80,000 บาท 

 

โครงการ “ร้านมือสอง” (Second  Hand  Envi-Shop)  เร่ิมด าเนินการตั้งแต่วันที่  5  มีนาคม 2552   โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณความต้องการซื้อสินค้าใหม่ ใช้ประโยชน์จากสินค้าที่ใช้แล้ว ลดปริมาณขยะและ
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคของใช้มือสอง  อาทิ  ของใช้ประจ าวัน ของแต่งบ้าน 
เครื่องใช้ไฟฟูา หนังสือ เครื่องประดับ ของเล่น กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ซึ่ งรายได้ ที่ได้นั้นน าไปสนับสนุนกิจกรรมของ
นักศึกษา และโครงการที่เป็นประโยชนต์่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายได้ของร้านมือสอง ตั้งแต่วันที่ 
5 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2554  มียอดรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน  204,933  บาท 
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 โครงการ “ตลาดนัดสีเขียว”  (Green Market)  เป็นโครงการที่รณรงค์ เชิญชวนให้ผู้ที่ขายของและซื้อของที่
ตลาดนัดวันศุกร์ ลดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้า การใช้ถุงซ้ า การทิ้งขยะโดยแยกถัง โดยมีคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการเป็นผู้รับผิดชอบ และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาของคณะ มาร่วมท ากิจกรรมด้วย ท าให้นักศึกษารับรู้และ
ตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน และจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 
 

 โครงการ  “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”  เป็นโครงการที่จัดสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช  2547  ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสพิเศษดังกล่าว ตาม
แนวคิดที่ว่า “สิ่งแวดล้อมดี เร่ิมต้นที่แม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลแด่แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละ
ภาค ในงานมหิดล – วันแม่ ประจ าปี 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้แม่มีการเลี้ยงดูบุตรให้มีความใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ และสั่งสอนให้บุตรตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนนิโครงการนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมและสร้างก าลังใจให้แก่แม่ที่มีการเลี้ยงดูลูกให้เห็น
ความส าคัญของสิง่แวดล้อม และการอุทิศตนต่อสังคมในดา้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว  โครงการนี้ยังเป็นการปลุกกระแส
ให้ประชาชนทั่วไปได้ตืน่ตัว เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีประเดน็ส าคัญที่ 
ชี้ให้เห็นว่าการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรเริ่มให้ความส าคัญตั้งแต่ในครอบครัว ก่อนน าไปสูร่ะดับชุมชน 
 
 

ผลการคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าปี 2554 ภาคใต้ มีผู้ได้รับรางวัล จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แม่กันยา  ปันกิติ จากจังหวัดตรัง ผู้น าทางความคิด มุ่งมัน่ผลักดัน จนสามารถท าให้ชุมชน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  โดยการสร้างกฎระเบียบ กติกาองค์กรชุมชน จัดตั้ง
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด เป็นกรรมการเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย   

จากความมุ่งมัน่ ผลักดนั  ความฉลาดหลักแหลม  เข้มแข็งอดทน วันนี้แม่มีบทบาทส าคัญใน
ระดับประเทศ แม่พลิกฟืน้พื้นทีเ่สื่อมโทรมจากการท าเหมืองแร่กลายเป็นสวนยาง  และสวน

ปาล์มที่อุดมสมบูรณ์  จัดการเรื่องโฉนดชุมชน  และผลักดันสูน่โยบายระดับประเทศ 

 

แม่แช่ม ฮ้ันเย็ก จากจังหวัดตรัง ผู้น าในการสร้างองค์กรชุมชน  เพื่อการอนุรักษ์ปุาชายเลนบา้น
ทุ่งตะเซะ กับการสอนลูกและเดก็ในชุมชนให้รู้คุณค่าของทรายทุกเม็ด  น้ า นก หอย ปู ปลา   

สอนให้ลูกรักในวิถีชีวิตที่เป็นรากเหง้าของตนเอง  รักและเมตตาเพื่อนร่วมชุมชนแม้จะตา่งศาสนา 
และยังใช้วฒันธรรมเปน็สื่อในการถ่ายทอดคุณค่าของทรัพยากรผ่านลิเกปาุ และรองเง็ง  วนันี้  
ผืนปาุชายเลนจึงยังอุดมสมบูรณ์  และจะได้รับการรักษาไว้ให้เป็นสมบัติของลูกหลานตลอดไป 
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ผลการคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าปี 2554 ภาคกลาง ได้แก่ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าปี 2554 ภาคเหนือ ได้แก่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แม่ฉลวย กาเหว่านาค จากจังหวัดปทุมธานี ในอดีตคลองบางปรอก จังหวัดปทุมธานี   
อยู่ในภาวะวิกฤตน้ าเน่าเสีย  แตด่้วย 2 มือของแม่ฉลวย  กาเหว่านาค ที่ไดน้ าวิธีแก้

วิกฤตน้ าเสีย  โดยการเรียนรู้ และทดลองท าน้ าหมักชีวภาพ  ควบคู่ไปกบัการรณรงค์ให้
ชาวบ้านสร้างถังดักไขมัน  วิธีการพื้นๆ ที่ใคร ๆ ก็รู้ แต่ในการน ามาใช้และขยายผลนั้น 

ไม่ง่ายเลย แตด่้วยความมุง่มั่น ชักชวน ชี้น า สร้างกระบวนการกลุ่ม จาก 1  เป็น 2  เป็น 
3  เป็น  4  ในขณะนีชุ้มชนบางปรอก  ทุกครัวเรือน มีถังดักไขมัน ใช้น้ าหมักชีวภาพ 

วันนีน้้ าในคลองบางปรอก ไม่มกีลิ่นแล้ว  น้ าเริ่มใส  มีปลากลับมาให้เห็น               
จากผลส าเร็จนี้ขยายไปสู่หมู่บ้านอื่น ชุมชนอื่น  และจังหวัดอ่ืน  สิ่งแวดล้อมดี             

เร่ิมต้นที่แม่และลูก ยังได้รับการปลูกฝังให้ช่วยงาน และสานต่อ 

 

แม่มาลา จินดาหลวง จากจังหวัดเชียงราย ผู้เป็นคนต้นแบบโครงการ “รักษ์ปุาสร้างคน 
84 ต าบล วิถีพอเพียง” ได้อดทนมาถึงจุดของความส าเร็จ เช่น คิดและออกแบบกรรมวิธี
จนท าให้การเลี้ยงหมูหลุมที่เคยส่งกลิ่นเหม็นปราศจากกลิน่ ด้วยการก าหนดขนาดหลุม 
ใส่แกลบดิบ ซังขา้วโพด ขี้เลื่อย ใช้น้ า EM ก าจัดกลิ่น บดันี้ โรงหมูปราศจากกลิ่น  ผลที่
ได้อีกอย่าง คือ ได้ปุ๋ยบ ารุงดนิจากมูลหมู สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้น นอกจากนี้ แม่มาลายังท า

ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเปน็ผลพลอยได้จากเปลือกถ่ัวเหลือง ซังข้าวโพด ตอซังและฟางขา้ว    
เป็นการน าวัสดุเหลือใช้ มาท าให้เกิดประโยชน์ เปน็การช่วยลดภาวะมลพษิ การเผาถ่าน
ด้วยเตา 200  ลิตร ซึ่งจะไดน้้ าส้มควันไมส้ าหรับใช้เปน็สารสกดัไล่แมลงศัตรูพชื และได้

น้ าดา่งขี้เถ้าน าไปผสมกับสูตรการท าน้ ายาเอนกประสงค์  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ขยายไปสู่
ครัวเรือนอาสาในชุมชน   และลกูของแม่ก็ได้รับแนวคิดนี้ด้วย 

 



รายงานประจ าปี 2554 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

26 

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเป็นสิ่งที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้ความส าคัญ โดยในปี 2554 มี
บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกที่ยังอยู่ในระยะเวลาที่ท าข้อตกลง ทั้งในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ จ านวนทั้งหมด 9 ฉบับ  โดยมีกิจกรรมที่ร่วมด าเนินการที่เป็นผลมาจากความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่  

1. การจัดประชุมวชิาการนานาชาติดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เร่ือง "The Changing Environment: 
Challenges for Society"  (International Conference on the Environment and Natural Resources: ICENR) 
เมื่อวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2553  ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเปน็ผู้ร่วมจัดประชุม ได้แก่  
 Department of Environmental Quality Promotion (DEQP), Thailand  
 Office of the National Research Council of Thailand (NRCT), Thailand  
 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO), Thailand 
 Pollution Control Department (PCD), Thailand 
 Asian Center for Environmental Research (ACER), Meisei University, Japan 
 School of Life Sciences and Technology, InstituteTeknologi Bandung (ITB), Indonesia 
 Kathmandu University, Nepal; University of Liverpool, United Kingdom 
 University of Shizuoka, Japan 
 International Institute of Public Policy and Management (INPUMA), University of Malaya, Malaysia 
 School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia 
 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
 Vienna University of Technology, Austria 
 Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany 
 University of Liverpool, England 

2.  การลงนาม Material Transfer Agreement  (MTA) ระหว่าง Mr.Nguyen  HoaiBao, Department of Ecology and 
Evolutionary Biology, University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam กับ รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการส่งตัวอย่างดิน 81 ตัวอย่างจากพื้นที่
ชุ่มน้ าในบริเวณภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไปวิเคราะห์ Persistent Organic Pollutants  (POPs) ที่ประเทศเวียดนาม 

3.  การด าเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ น าโดย รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ ร่วมกับคณะวนศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ The Global Observatory for Ecosystem Services, Michigan State University, USA  ในการท าวิจัย
เรื่อง National expertise in GIS and soil analysis as well as research in modeling carbon sequestration in 
various land cover types  
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4.  มีความร่วมมือกันระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยคณะ
ได้รับเกียรติจาก ดร. อัศมน ลิ่มสกุล มาเป็นวิทยากรการฝึกอบรมนานาชาติ 2 คร้ัง ได้แก่     

 4.1  Regional Training on Climate Change Vulnerability Assessment and Adaptation Planning 
จัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับการสนับสนุนเงินจาก  Mekong River 
Commission Secretariat  (MRCS) เมื่อวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2553 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 4.2  Beyond Climate Change Impacts on Water Resources and Biodiversity: Communication 
and the Role of Society จัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 6-24 มิถุนายน 2554 
ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 .  ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในการประชุม I n t e rna t i on a l  Sympos i um on 
Environment and Natural Resources (ISENAR 2011)  จัดโดย School of Environmental and Natural 
Resource Sciences, Faculty of Science and Technology; Institute of Environment and Development 
(LESTARI) UKM; Ministry of Natural Resources and Environment Malaysia (NRE); Ministry of Science, 
Technology and Innovation Malaysia (MOSTI); and Forest Research Institute Malaysia (FRIM)  เมื่อวันที ่ 
15 - 17 พฤศจิกายน 2554  ณ  Hotel Equatorial Bangi, Selangor, Malaysia 

6.  เครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค ด้านการศึกษาวิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า  โดยคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่ริเริ่มและจัดตั้ง  “เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและ

ฝึกอบรมเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ าในภูมิภาคแม่น้ าโขง (The University Network for Wetland Research and Trainings in 

the Mekong Region)” ในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก 18 มหาวิทยาลัย ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา จีน ลาว 

มาเลเซีย พม่า เวียดนาม และประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรม  เร่ือง “นิเวศวิทยา

และการจัดการระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ าในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง Wetland Ecology and Management in the Mekong 

Region” ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ รวมทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ าใน

ภาครัฐ ชุมชน และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ  หลักสูตรฝึกอบรมนี้จัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมหาวิทยาลัยใน

เครือข่ายฯ  หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  จนถึง 23 มิถุนายน 2555 เครือข่ายฯ ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมแล้ว 9 ครั้ง   โดยในปี 

2554 เป็นการฝึกอบรมนานาชาติในหัวข้อเรื่อง The 9th Regional Training Course on Wetland Ecology and 

Management in the Lower Mekong Basin จัดขึ้น ณ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย  ทั้งนี้  

รศ.ดร. ศันสนีย์ ชูแวว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้สอนและที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติในภาคสนามที่ Perak River Basin เมื่อวันที่ 10 - 27 มิถุนายน 2554 
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ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู ้

การจัดการความรู้เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือส าคัญเพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพเป็นหน่วยงาน
หลักในการด าเนินงาน ซึ่งกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะมีการวางแผนไว้ตลอดทั้งปี และในปีงบประมาณ 2554 คณะ
ได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ ดังนี้ 
 กิจกรรมพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) คณะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร  และมี
ผลงาน R2R ที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
 1.   การใช้ประโยชน์อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 
 2.   ระบบพัฒนาการส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ ระยะที่ 1  
 3.   ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศองค์กร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 4.   การใช้ระบบเตือนภัยของคณะ 
 

 กิจกรรม Lunch Talk คณะได้จัดกิจกรรม Lunch Talk  ในหัวข้อ “การจัดการโรคที่เกิดจากความเครียด” เมื่อวัน
พุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
เกี่ยวกับการเผชิญกับโรคที่เกิดจากความเครียดของตนเอง วิธีการแก้ไข และการเตรียมพร้อมเมื่อเผชิญกับโรคที่เกิดจาก
ความเครียด  

 
 

ภาพที ่ 6  กิจกรรม Lunch Talk “การจัดการโรคท่ีเกิดจากความเครียด” 
 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 คณะได้เชิญคุณธรรญา  สุขสมัย ผู้อ านวยการศูนย์
บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความเสี่ยง...จัดการได้ไม่ยาก 
(Enterprise Risk Management) และกรอบแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล   

 

 

 

ภาพที ่ 7  กิจกรรมจัดประชุมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง ความเสี่ยง จัดการได้ ไม่ยาก 
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บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 2 เป็นกิจกรรมที่คณะต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนและเชื่อมต่อ จากบันทึก
ขุมความรู้เล่ม 1 ในปี  2550  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกิดข้ึนจากประสบการณ์ในการท างาน  ของ
แต่ละบุคคล กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มงาน มารวบรวมเพื่อสะดวกในการค้นหาแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถน าความรู้
นั้นไปถ่ายทอดเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจในงานนั้นๆ หรือคนรุ่นต่อๆ ไป ที่เข้ามาสานต่องานเดิม ท าให้งานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
นอกจากนี้การจัดท าบันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อมนี้ ยังช่วยให้บุคลากรในคณะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เทคนิควิธีการท างาน ตลอดจนความรู้ที่เกิดขึ้นจากการท างาน ของแต่ละบุคคลเพื่อน าความรู้ที่ได้เหล่านั้น  มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการท างาน และพัฒนาองค์กรอีกด้วย  
 

ข่าวพัฒนาคุณภาพ  หน่วยพัฒนาคุณภาพได้จัดท าจุลสารข่าวพัฒนาคุณภาพขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการ
สื่อสารข่าวสารความเคลื่อนไหวและการประชาสัมพันธ์ด้านพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเนื้อหาจะเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพ กิจกรรมการจัดการความรู้ ของคณะ  และประเด็นอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของส่วนงาน และ 
บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยข่าวพัฒนาคุณภาพมีก าหนดออก 2 เดือนต่อ 1 ฉบับ โดยสามารถเปิดชมได้จากทางเว็บไซต์
ของคณะที่ http://www.en.mahidol.ac.th/thai/qd/index.html 

 

 การบริหารพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์  คณะมีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกเหนือจาก
ภารกิจหลักของคณะ ได้แก ่

1. การให้บริการพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะได้ให้ 
 การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ อาทิ  
 งานรับน้อง  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ  
2. การสร้างพื้นที่สีเขียวภายในคณะ  เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ในคณะ 
3. การใช้พื้นที่โดยรอบคณะสร้างนวัตกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและบุคคลภายนอก   

ภาพที ่ 8  บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 2 

 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/qd/index.html
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ด้านบุคลากรดีเด่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.สิทธิพงษ์  ดิลกวณชิ  ไดร้ับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น 
ระดับส่วนงานประจ าปี 2554 จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ในงานวันครบรอบ 43 ปี วันพระราชทานนาม  
 

นางปัทมา แสงสนิทรัพย์  ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น 
ระดับส่วนงานประจ าปี 2554 จากมหาวิทยาลัยมหิดล  

ในงานวันครบรอบ 43 ปี วนัพระราชทานนาม  
 

นางสาวอุทุมพร  ไวฉลาด  ได้รบัคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยดีเด่น 
ระดับส่วนงานประจ าปี 2554 จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ในงานวันครบรอบ 43 ปี วนัพระราชทานนาม  
 

นางธัญญกานท์  พรหมศร  ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจ าดีเดน่ 
ระดับส่วนงานประจ าปี 2554 จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ในงานวันครบรอบ 43 ปี วนัพระราชทานนาม  
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นายอโศก  สุภาพจันทร์  ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจ าดีเดน่ 
ระดับส่วนงานประจ าปี 2554 จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ในงานวันครบรอบ 43 ปี วนัพระราชทานนาม  
 

นางสาวคนัธรส ช านาญกิจ ได้รบัรางวัลชมเชยการพฒันาเว็บไซต์  
ประเภท Size (Webpage) จากมหาวิทยาลัยมหิดล  

 

นางชฎาพร ประสพถิ่น ได้รับรางวัล แม่ดี-บุคลากรเด่น 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน มหิดล-วันแม่ ประจ าปี 2554 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านอื่นๆ 
งบประมาณ 
การบริหารการเงินและงบประมาณ 

งบประมาณของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน

รายได้คณะ  โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และภารกิจ

อื่น ๆ ของคณะ โดยคณะ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2554 จ านวนทั้งสิ้น

115,749,315.04  บาท  มีรายละเอียดดังตารางที่  8 

ตารางที่  8  วงเงินที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได ้

ประเภท รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

งบประมาณแผน่ดิน          69,466,315.04            69,802,074.96  

งบประมาณเงินรายได ้          46,283,000.00            34,614,030.80  

รวม    115,749,315.04      104,416,105.76  
 

หลักสูตร 
ปัจจุบันคณะมีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน   ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก  รวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร  คือ 

ปริญญาตร ี
1.   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  
2.   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ปริญญาโท 
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม  (ภาคปกติ) 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม  (ภาคพิเศษ) 
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม  
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
5.    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (หลักสูตรนานาชาติ) 
6.    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรนานาชาติ) 
ปริญญาเอก  
1. ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 



รายงานประจ าปี 2554 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

33 

โดยในปีการศึกษา  2553  มจี านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรทัง้  9  หลักสตูรรวมทั้งสิน้ 155 คน  

ดังแสดงในตารางที่  9 
 

ตารางที่  9  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553  (หน่วยนับ : คน) ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2555 
 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2553 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 71 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสตูรนานาชาติ) * 1 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) 36 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 17 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 14 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืน 5 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ 6 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (หลักสตูรนานาชาติ) 3 

 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

รวม 155 
 

หมายเหตุ  * โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
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ทุนสนับสนุนการศึกษา  
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งจากภายนอกและภายในคณะ โดย

มอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

แหล่งทุนภายนอก รวมจ านวนเงิน       351,500  บาท 

แหล่งทุนภายใน รวมจ านวนเงิน       220,900  บาท 
  

นักศึกษาระดับปริญญาโท 

แหล่งทุนภายนอก รวมจ านวนเงิน         57,454   บาท 

แหล่งทุนภายใน รวมจ านวนเงิน         80,000    บาท 
 

ตารางที่  10  ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปรญิญาตรี จากแหล่งทุนภายนอกคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 76,000 

2 ทุนสยามเลเทกซ์สังเคราะห ์ 25,000 

3 ทุนสมเด็จพระสังฆราช 7,500 

4 ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 36,000 

5 ทุนบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 15,000 

6 ทุนบุญรอดพัฒนานักศึกษา 25,000 

7 ทุนมูลนิธิสยามกลการ 10,000 

8 ทุนมัสกาตีมลูนิธ ิ 16,000 

9 ทุนกรุงไทยการไฟฟาู 30,000 

10 ทุนมูลนิธิพระพิฆเนศ 5,000 

11 ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชนิูปถัมภ์ 6,000 

12 ทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทยฯ 20,000 

13 ทุนเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 80,000 

  รวมจ านวนเงิน 351,500 
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ตารางที่ 11 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากแหล่งทุนภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ ชื่อทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

220,900 

  

 

ตารางที่ 12 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากแหล่งทุนภายนอกคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ ชื่อทุน แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทาง
วิชาการภายในประเทศ 

บัณฑิตวิทยาลยั 12,454 

2 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ประสบอุทกภัย 
ในปี พ.ศ. 2554 

บัณฑิตวิทยาลยั 45,000 

 รวมจ านวนเงิน  57,454 
 

 

ตารางที่ 13 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากแหล่งทุนภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ ชื่อทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนผูช้่วยสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554  80,000 
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ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการฝึกอบรม 
 

โครงการวิจัย 

โครงการวิจัยมีจ านวนทั้งหมด 16 โครงการ ได้รับทนุสนบัสนุน จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 30,866,875 บาท 

1. โครงการจากทุนวจิัยภายในมหาวิทยาลัยมหิดล    จ านวน 7 โครงการ รวมจ านวนเงิน  15,647,000 บาท 

2. โครงการจากทุนวจิัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ  จ านวน 8 โครงการ รวมจ านวนเงิน     15,219,875   บาท 

 
(มีโครงการร่วมมหิดล และภาครัฐ จ านวน 1 โครงการ)   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี่  2  แสดงจ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนประเภทต่างๆ ปีงบประมาณ 2554  
 

จ านวนเงิน (บาท) 
        ทุนวิจัยจากภายใน  มหาวทิยาลัยมหิดล 

        ทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครฐั 

15,219,875 (49%) 15,647,000 (51%) 



รายงานประจ าปี 2554 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

11,964,800  (79%) 

แผนภูมิที่  3  แสดงจ านวนเงินทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2554 
 

แผนภูมทิี่ 4 แสดงจ านวนเงินทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ แยกตามชื่อหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2554 

 

 

 

 

จ านวนเงิน (บาท) 
          เงินงบประมาณแผ่นดิน 

          เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

          โครงการมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 

จ านวนเงิน (บาท) 
          ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
          ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
          ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

3,095,075 (20%) 

160,000  (1%) 

12,000,000  (77%) 

3,487,000 (22%) 

160,000 (1%) 
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ตารางที่  14  จ านวนทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
หัวหน้า 
โครงการ 

แหล่งทุน จ านวนเงิน 
(บาท) ระยะเวลา 

1 การส ารวจและจัดท าระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสานพ้ืนท่ีปก
ปักพันธุกรรมพืช เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบรุ ี

ผศ.เกษม 
กุลประดิษฐ ์

งบประมาณ
แผ่นดิน 

7,000,000 1 ปี 

2 ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของกิจกรรมมนุษย์ต่อ
การกระจายและนิเวศวิทยาของววัแดง (Bos 
javanicus)  กระทิง (Bos gaurus) และช้างปุา 
(Elephant maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
สลักพระ 

ผศ.ดร.รตันวัฒน์ 
ไชยรัตน ์

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1,000,000 1 ปี 

3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพในประเทศ
ไทย 

รศ.ดร.นาฏสุดา 
ภูมิจ านงค ์

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1,300,000 1 ปี 

4 การดูดซบัคาร์บอนของดินในพ้ืนท่ีชุ่มน้ า : ปุาบุ่ง
ปุาทามบริเวณแม่น้ าชีตอนล่าง จังหวัดร้อยเอด็ 

ผศ.ดร.ปิยะกาญจน ์
เที้ยธิทรัพย ์

งบประมาณ
แผ่นดิน 

300,000 1 ปี 

5 การวิจัยแบบมสี่วนร่วมเพื่อการจดัการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ดอยา่ง
ยั่งยืน 

รศ.ดร.ศันสนยี์    
ชูแวว 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1,500,000 1 ปี 

6 โครงการเพิม่ประสิทธิผลการจัดการพื้นที่
ท่องเที่ยวทางทะเล 

รศ.ดร.สุวลักษณ ์
สาธุมนัสพันธุ ์

งบประมาณ
แผ่นดิน 

900,000 1 ปี 

7 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศต่อสุขภาวะของ
ประชาชน 

รศ.ดร.นาฏสุดา 
ภูมิจ านงค ์

มหาวิทยาลยั
วิจัยแห่งชาติ 

3,487,000 3 ปี 

8* การส่งเสริมประสิทธิภาพส าหรับการผลิตก๊าซ
ไฮโดรเจนทางชีวภาพจากน้ าเสียอตุสาหกรรม
เกษตร(โครงการร่วม สกว. สกอ. และ ม.มหิดล) 

ผศ.ดร.จารุวรรณ 
วงศ์ทะเนตร 

เงินรายได้  
ม.มหิดล 

160,000  2 ปี 

รวมเงิน 15,647,000   
 

*หมายเหตุ  ตารางท่ี 14 โครงการที่ 8 และ ตารางที่ 15 โครงการที่ 1 เป็นโครงการร่วมทุนที่ไดร้ับจากมหาวิทยาลยัและภาครัฐ 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ระยะเวลา 

1* การส่งเสริมประสิทธิภาพส าหรับการผลิตก๊าซ
ไฮโดรเจนทางชีวภาพจากน้ าเสียอตุสาหกรรม
เกษตร(โครงการร่วม สกว. สกอ. และ ม.มหิดล) 

ผศ.ดร.จารุวรรณ 
วงศ์ทะเนตร 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย และ ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

320,000  2 ปี 

2 แผนงานวิจัยเรื่อง “วินิจฉัยศักยภาพผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ
ผันแปรของสภาพอากาศ : เกาะชา้ง จังหวัด
ตราด”   

รศ.ดร.นาฏสุดา 
ภูมิจ านงค ์

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

2,090,000 1 ปี 

3 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมโดยการมสี่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน : กรณีศึกษา   
ลุ่มน้ าตาว อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 

ผศ.ดร.อัจฉราพร 
ข าโสภา 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

4,868,000 1 ปี 

4 แผนงานวิจัยเรื่อง “การติดตามและเฝูาระวังการ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศภูเขาในประเทศไทยกรณีศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแมฮ่อ่งสอน”   

รศ.ดร.สรุะ 
พัฒนเกียรต ิ

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

2,585,000 1 ปี 

5 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคนสู่อาชีพพ้ืนท่ีภาคตะวันตก 

ดร.กุลวด ี
แก่นสันติสุขมงคล 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

1,031,800 1 ปี 

6 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปรบัตัวอย่าง
ยั่งยืนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ดร.กุลวด ี
แก่นสันติสุขมงคล 

ส านักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ 

600,000 9 เดือน 

7 การประเมินร่องรอยการใช้น้ าของการผลิตอ้อย
และมันส าปะหลังส าหรับผลติเอทานอลในพื้นที่
เขตภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
(ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่องวฏัจักรของน้ าในการปลูก
อ้อยและมันส าปะหลังส าหรับการผลติเอทานอล) 

ผศ.ดร.อัจฉรา 
อัศวรุจิกุลชัย 

ส านักงานคณะกรรม 
การวิจัยแห่งชาต ิ

790,000 1 ปี 

8 การจัดการความมั่นคงอาหารโดยชุมชน:
วิเคราะห์การจดัการปุาบุ่งปุาทามภาคอีสานและ
ปุาเบญจพรรณ-ดิบแล้งภาคตะวันตกด้วยกรอบ 
diver-Pressure-State-Impact-Response 
Model" 

ดร.กุลวด ี
แก่นสันติสุขมงคล 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

1,685,618 1 ปี 

9 กลไกการขับเคลื่อนการปรับตัวของชุมชนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษา
เปรียบเทยีบเครือข่ายลุ่มน้ าปะเหลียน จังหวัด
ตรัง และลุ่มน้ าประแสจังหวัดระยอง 

ดร.กุลวด ี
แก่นสันติสุขมงคล 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

1,249,457 10 เดือน 

 รวมเงิน   15,219,875   
 

*หมายเหตุ  ตารางท่ี 14 โครงการที่ 8 และ ตารางที่ 15 โครงการที่ 1 เป็นโครงการร่วมทุนที่ไดร้ับจากมหาวิทยาลยัและภาครัฐ 

ตารางที่  15  จ านวนทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ 
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โครงการบริการวิชาการ 
 

โครงการบริการวิชาการมีจ านวนทั้งหมด 16 โครงการ ได้รับทนุสนบัสนุนจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 18,141,626 บาท 

1. ภาคเอกชน จ านวน 6    โครงการ ทุนสนับสนุนรวม 4,664,256 บาท 

2. ภาครัฐ จ านวน 10    โครงการ ทุนสนับสนุนรวม 13,477,370 บาท 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี่  5  แสดงจ านวนงบประมาณโครงการบริการวิชาการ แยกตามประเภทหน่วยงานที่ให้ทุน  
       ปีงบประมาณ 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4,664,256 (26%) 

13,477,370 (74%) 

                  จ านวนเงิน (บาท) 
                   ภาครัฐ 
                   ภาคเอกชน 
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ตารางที่ 16 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่ง/องค์กรที่
ให้ท าวิจัย งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการพัฒนาโครงร่าง และเนื้อหาหลักสูตร 
ในด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า 

ผศ.ดร.จิรพล     
สินธุนาวา 
 

บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จ ากัด 

402,500 
 

6 เดือน 

2 โครงการวิจัยและให้บริการตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
-การตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ของ บริษัท เอคู่ การ์เมนท์ จ ากัด 

ผศ.ลือพล      
ปุณณกันต ์
 

บริษัท เอคู่  
การ์เมนท์ จ ากัด 
 

29,556 
 
 
 

3 วัน 
 

3 โครงการวิจัยและให้บริการตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(การตรวจวิเคราะห์สภาวะในการท างาน 
(ระดับความร้อน - แสงสว่าง หรือเสียง) ของ 
บริษัท เสถียรอตุสาหกรรม จ ากัด) 

ผศ.ลือพล       
ปุณณกันต ์
 

บริษัท เสถียร
อุตสาหกรรม 
จ ากัด 
 
 

6,500 3 วัน 

4 โครงการการศึกษาและจัดท ารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการ
อาคารคอนโดมิเนียม บริษัทบ้านรบัลม จ ากัด” 

รศ.ดร.อรพินท์  
เอี่ยมศิร ิ
 
 

บริษัท บ้านรับลม 
จ ากัด 

500,000 4 เดือน 

5 การศึกษาและจัดท ารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการท่าเทียบเรือ
คลังสวนสม้  บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 
จ ากดั (มหาชน)” 

รศ.ดร.อรพินท์  
เอี่ยมศิร ิ
 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง 
เซอร์วิสเซส จ ากดั 
(มหาชน)   
 

1,737,450 6 เดือน 

6 การศึกษาและจัดท ารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือคลัง
นครหลวงบริษัทยูนคิไมนิ่งเซอร์วิสเซส จ ากดั 
(มหาชน) 

รศ.ดร.อรพินท์  
เอี่ยมศิร ิ
 
 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง 
เซอร์วิสเซส จ ากดั 
(มหาชน)   
 

1,988,250 
 

6 เดือน 

 รวมเงิน   4,664,256  
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ตารางที่  17  จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่ง/องค์กรที่
ให้ท าวิจัย งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก    
(โครงการต่อเนื่อง – ปี 2554) 

รศ.ดร.อรพินท์ เอี่ยมศริ ิ
 

ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภเิษก  
ม.มหิดล 

318,000 1 ป ี

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี 
กิจกรรม : การพัฒนาและปรับปรงุระบบ
ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชจังหวัดนนทบุรีและ
ฐานข้อมลูชาวสวน  ระยะที่ 2  (ป ี2554) 

ผศ.เกษม กลุประดิษฐ ์
 
 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นนทบุรี 
 

2,249,000 
 
 

 

9 เดือน 

3 โครงการระบบบริหารจดัการการบริการข้อมลู
โดยระบบการเรียนรู้ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
(e-learning) 

รศ.ดร.สุวลักษณ์   
สาธุมนัสพันธ ์
 

กรมส่งเสรมิ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

693,000 9 เดือน 

4 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP 3 
แผน ) รุ่นที่ 6 แผนงานยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรให้เป็นระบบมาตรฐานสากล 

รศ.สยาม  อรุณศรีมรกต 
 

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค
ที่ 8 จ.สุพรรณบรุ ี
กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม   

100,000 
 
 

8.5 เดือน 

5 โครงการการศึกษาและจัดท ารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค ์

รศ.ดร.อรพินท์  เอี่ยมศิร ิ
 
 

โครงการจดัตั้ง
วิทยาเขต
นครสวรรค ์
ม.มหิดล  

2,500,000 6 เดือน 

6 โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนแม่บทในการ
พัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน และลดปญัหา
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ผศ.ดร.วินัย  นุตมากลุ 
(หัวหน้าโครงการร่วม) 

ส านักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) 

700,000 15 เดือน 

7 โครงการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนใน
โครงการห้องเรียนสเีขียวเพื่อยกระดับเป็น
โรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน  
ประจ าปี 2554 

ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา การไฟฟูาฝาุย
ผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) 

1,581,250 9 เดือน 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านจังหวัดนนทบุรี (ทสม.จังหวัดนนทบุรี) 

อ.สัญชัย  สูติพันธ์วิหาร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นนทบุรี 

1,300,000 9 เดือน 

9 1. โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน : 
Outstanding Energy Learning Center 2011   
2. โครงการพัฒนามาตรฐานการอนุรักษ์
พลังงานของโรงเรียนที่ต่ ากว่า 5 ดาว 

ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา 
 
 

การไฟฟูา 
นครหลวง (กฟน.) 

2,750,000 6 เดือน 

10 โครงการการจัดท ามาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

1,286,120 8 เดือน 

 รวมเงิน   13,477,370  
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โครงการฝึกอบรม บรรยายพิเศษ และประชุมวิชาการ   
ในปี  2554  คณะได้มีการจัดฝกึอบรม  บรรยายพิเศษ และประชุมวิชาการ  จ านวน  21  โครงการ  ดังนี ้
 

1. โครงการฝึกอบรม   จ านวน   16  โครงการ  
2. การบรรยายพิเศษและประชมุวิชาการ จ านวน    5  โครงการ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แผนภูมทิี่  6  แสดงจ านวนโครงการฝึกอบรม บรรยายพิเศษ และประชุมวิชาการ 
แยกตามระดับการจัด  ปงีบประมาณ 2554 

 
ตารางที่  18  จ านวนการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2554 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ระยะ 
เวลา 

จ านวน 
ผู้เข้า
อบรม 

แหล่งเงิน 
ระดับ 

คณะ ชาติ 
นานา 
ชาติ 

1 โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
รุ่นที่ 5 (Power Green Camp 5)  

11 วัน 60 Banpu 
 

 √  

2 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน
งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต”ิ 

2 วัน 30 เงินรายได้คณะ √   

3 Regional Training Course on Climate 
Change Vulnerability Assessment and 
Adaptation Planning  

5 วัน 22 MRC   √ 

4 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร 
Integrated Water Resources 
Management and Climate Change 
Adaptation 

12 วัน 16 TICA , TCD  
 

  √ 

9 (43%) 

2 (9%) 

10 (48%) 
                      จ านวนเงิน (บาท) 
                   ระดับคณะ 
                   ระดับชาต ิ

                   ระดับนานาชาต ิ
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ตารางที่  18  จ านวนการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2554 (ต่อ)  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ระยะ 
เวลา 

จ านวน 
ผู้เข้า
อบรม 

แหล่งเงิน 
ระดับ 

คณะ ชาติ 
นานา 
ชาติ 

5 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร 
Environmental Management 

12 วัน 9 กระทรวง
สาธารณสุข
ประเทศ

อัฟกานิสถาน 

  √ 

6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยภีูมิ
สารสนเทศข้ันพ้ืนฐานเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

3 วัน 15 ผู้เข้าอบรม √   

7 โครงการค่ายวิทยาศาสตรเ์ยาวชน SCG Sci-
Camp รุ่นที่ 22  

8 วัน 100 SCG  √  

8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้
ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเบื้องต้นเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

3 วัน 12 ผู้เข้าอบรม √   

9 โครงการโรงเรยีนสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 4  

18 วัน 76 อบจ. 
สมุทรสาคร  

 √  

10 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหเ์ชิง
พื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร  

3 วัน 10 ผู้เข้าอบรม √   

11 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร 
Environmental Healthand Food Safety  

19 วัน 15 CPS, TICA  
 

  √ 

12 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร 
Beyond Climate Change Impacts on 
Water Resourcesand Biodiversity: 
Communication and the Role of 
Society 

19 วัน 15 CPS, TICA   √ 

13 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร 
Industrial Ecology and Environment 

19 วัน 14 CPS, TICA    √ 

14 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยภีูมิ
สารสนเทศผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

5 วัน 10 ผู้เข้าอบรม √   

15 โครงการอบรม DGM/ Supervisor 
(อบรมต่อเนื่อง 8 ครั้ง) 

รวม
ประมาณ 
20 วัน 

25 Toyota 
 

√ 
 

  

16 โครงการฝึกอบรม หลักสตูร การเขียนแบบ 
CAD Standard: โดยใช้โปรแกรม AutoCAD 
2012 

1 วัน 8 ผู้เข้าอบรม  √   
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ตารางที่  19  จ านวนการบรรยายพิเศษ และการประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ 2554 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
ระยะ 
เวลา 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม แหล่งเงิน 

ระดับ 

คณะ ชาติ นานา
ชาติ 

1 การประชุมวิชาการนานาชาติ  เรือ่ง  “ความท้าทาย    
ทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม”  
(The Changing Environment :  
Challenges for Society) 

3 วัน 
 

150  ผู้เข้าอบรม   √ 

2 Special Seminar on “Coastal Wetland 
Conservation, Restoration and Wise Use” 
by Sun Yat-Sen University 

1 วัน 35 Sun Yat-
Sen 

University 

  √ 

3 Special Lecture on “Motivation for 
Sustainable Living” by  
Asst.Prof.Dr.Chirapol  Sintunawa 

1 วัน 35 มูลนิธิ
พัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย์
ระหว่าง
ประเทศ 

  √ 

4 บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการจดัการ
ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้มของประเทศ 
ASEAN และ Global เรื่อง พลังงานสะอาด  
(Clean Power) (ผู้ปฏิบัติงานระดบั 11, กฟผ.) 

1 วัน 18 กฟผ. √   

5 บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการจดัการ
ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้มของประเทศ 
ASEAN และ Global เรื่อง พลังงานสะอาด  
(Clean Power) (ระดับผู้ช่วย ผอ.ฝุายฯ, กฟผ.) 

1 วัน 29 กฟผ. √   
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  9  โครงการคา่ยเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 (Power Green Camp 5) วันที ่14 – 24 ตุลาคม 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  10  การประชุมวิชาการนานาชาติ  เร่ือง  “ความท้าทายทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม” 

(The Changing Environment : Challenges for Society) วันที ่10 – 12 พฤศจิกายน 2553 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่  11  โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Integrated Water Resources Management and  
Climate Change Adaptation  วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2553 
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ภาพที่  12  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน  SCG Sci-Camp  รุ่นที่  22  วันที ่14 – 21 มีนาคม 2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 13 โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 4  วันที่  22 มีนาคม – 8 เมษายน 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่14 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Environmental Healthand Food Safety  
วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม 2554 
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ภาพที่ 15  โครงการฝึกอบรมนานาชาติ Beyond Climate Change Impacts on Water Resources and Biodiversity: 
Communication and the Role of Society  วันที่ 6 - 24 มิถุนายน 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 16  โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Industrial Ecology and Environment  วันที ่ 4 - 22 กรกฎาคม 2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 17 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนแบบ CAD Standard:โดยใช้โปรแกรม AutoCAD 2012 วันที ่1 กันยายน 2554 
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 จ านวนผลงานตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2553 (ปีปฏิทิน) 
 

คณะมีผลงานตพีิมพ์ระดับชาต ิ จากฐานข้อมูล TCI จ านวน 34 เร่ือง และผลงานตีพิมพร์ะดับนานาชาติ จาก
ฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS  จ านวน 14 เร่ือง 
 

ตารางที่  20  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ปี 2553 

 ล าดับ 
   ท่ี 

เดือนท่ี
เผยแพร ่

ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ชื่อวารสาร ปีที ่
ฉบับ
ท่ี 

หน้า IF 

จ านวน
คร้ังท่ี
ถูก

อ้างอิง 

ฐาน 
ข้อมูล 

1 เม.ย. Sayam Aroonsrimorakot Pollution Reduction and 

Increasing of Efficiency Use of 

Fuel by Building Up the Bus 

Preventive Maintenance System 

and Environmental 

Management System 

Environment 

and Natural 

Resources 

Journal 

8 1 1-11 - - TCI 

2 เม.ย. Ponson Chernkwansri, 

Sura Pattanakiat,   

Charlie Navanugraha 

Geographic Information System 

for Risk Area Assessment on 

Natural Gas Pipeline 

Construction in Nakhon Nayok 

Province 

Environment 

and Natural 

Resources 

Journal 

8 1 28-38 - - TCI 

3 เม.ย. Usa Uamson,  

Kulvadee 

Kansuntisukmongkol 

The Analysis of Econtourism as 

Dynamics in Common Property 

Management; A Case Study of 

Plai Phong Pang Thai-Style 

House Conservation Club, 

Tambon Plai Phong Pang, 

Amphoe Amphawa, 

Samutsongkhram Province 

Environment 

and Natural 

Resources 

Journal 

8 1 39-47 - - TCI 

4 เม.ย. Varittha Sriruang, 

Nathsuda Pumijumnong,   

Winai Nutmagul 

Quantitative Analysis of HFCs, 

PFCs, and SF6 Emission from 

Thailand Industries 

Environment 

and Natural 

Resources 

Journal 

8 1 69-81 - - TCI 

5 เม.ย. เสรีรตัน์   สมนิทร์ปัญญา,  

นาฏสุดา ภูมจิ านงค,์  

น้อม งามวิสัย,  

พรพรรณ สมนิทร์ปัญญา 

การวางแผนจัดการเขาถ้ าเอราวัณเพื่อ

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

วารสารวิชาการ

การท่องเที่ยวไทย

นานาชาต ิ

1  1-15 - - TCI 
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 ล าดับ 
   ท่ี 

เดือนท่ี
เผยแพร ่

ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ชื่อวารสาร ปีที ่
ฉบับ
ท่ี 

หน้า IF 

จ านวน
คร้ังท่ี
ถูก

อ้างอิง 

ฐาน 
ข้อมูล 

6 พ.ค. สยาม  อรณุศรีมรกต,  

ชุมพร  ยุวร ี

ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อ

คุณภาพน้ าในแม่น้ าปุาสกั             

จังหวัดสระบุร ี

วารสารร่มพฤกษ์ 28 2 167-187 - - TCI 

7 พ.ค. สยาม  อรณุศรีมรกต,  

ชุมพร  ยุวร,ี  

สุพรรณกิาร ์กิตติลิขิตศกัดิ ์

การศกึษาการตลาดปัญหาและ 

อุปสรรคของการผลติผลไม้อนิทรีย์ 

ในภาคตะวนัออก ประเทศไทย 

วารสารร่มพฤกษ์ 28 2 125-144 - - TCI 

8 มิ.ย. ปกรณ์  สุวานชิ การเปรียบกลุ่มหนิมหายุคมีโซโซอกิ 

ที่เกิดบนทวีปของภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนอืของไทย และเขตติดต่อ 

ในลาว 

วารสารวิจัย มข. 15 6 516-528 - - สกอ. /TCI 

9 มิ.ย. ปกรณ์  สุวานชิ การศกึษานโยบายสาธารณะ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ในภาคประชาชน

เปรียบเทียบกับนโยบายศาสตร์ 

ใน 5 กรณีศึกษา 

BU Academic 

Review  

9 1 12-22 - - TCI 

10 มิ.ย. ชนกนันท์  อุตทาพงษ์,  

เรวด ี โรจนกนนัท,์  

ปฐมพงศ์ สงวนวงศ,์  

ฝอยฝา  ชุติด ารง 

การเปรียบเทียบเทคนิคการระบุผู้ทีม่ี

ส่วนเกี่ยวขอ้ง ในกระบวนการตดัสินใจ

ทางสิ่งแวดล้อม : กรณีศกึษาการ

จัดการน้ าแบบบูรณาการ ใน                   

จังหวัดสมทุรสงคราม 

วารสารการ

จัดการ

สิ่งแวดลอ้ม 

 

6 1 1-17 - - TCI 

11 มิ.ย. สยาม  อรณุศรีมรกต วิถีชีวิตของควาญ และช้างเร่รอ่น     

ในเมอืง 

วารสารการวิจัย

เพื่อพัฒนาชุมชน 

3 1 85-98 - - TCI 

12 มิ.ย. กนกอร  แสงทอง,  

สยาม อรุณศรีมรกต,  

ไกรชาติ ตนัตระการอาภา 

ดัชนีวัดผลการด าเนินงานด้าน

สิ่งแวดลอ้มและการยอมรับ ISO 

14001 เพื่อการประเมินผลการ

ด าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม  

ณ อทุยานแห่งชาตทิางทะเล 

หมู่เกาะช้าง 

วารสารการ

จัดการ

สิ่งแวดลอ้ม 

6 1 18-27 - - TCI 

13 มิ.ย. วิชัย  เจริญยิ่ง, 

นรินทร์ บุญตานนท,์  

สุวรรณา บุญตานนท ์

การแก้ปัญหามลพิษทางน้ าใน 

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วารสาร

สิ่งแวดลอ้ม

ศึกษา-สสศท 

1 2 87-94 - - TCI 

ตารางที่  20  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ปี 2553 (ต่อ) 
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 ล าดับ 
   ท่ี 

เดือนท่ี
เผยแพร ่

ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ชื่อวารสาร ปีที ่
ฉบับ
ท่ี 

หน้า IF 

จ านวน
คร้ังท่ี
ถูก

อ้างอิง 

ฐาน 
ข้อมูล 

14 ส.ค. Bishnu  Bahadur 

Bhandari,  

Sansanee  Choowaew,  

Kobkaew 

Manomaipiboon, 

Kulvadee 

Kansuntisukmongkol 

Factors Affecting the 

Effectiveness of Runoff 

Harvesting Dams in Nepal 

Environment 

and Natural 

Resources 

Journal 

8 2 1-12 - - TCI 

15 ส.ค. Hla Myo Aung, Raywadee 

Roachanakanan,  

Saranya   Sucharitakul, 

Nathsuda Pumijumnong 

Levels of People Participation in 

Community Based Forest 

Management of the Dry Zone 

Area in Myanmar: A Case Study 

of Chaung U, Nyaung U and 

Taungdwingyi Townships 

Environment 

and Natural 

Resources 

Journal 

8 2 13-23 - - TCI 

16 ส.ค. Kok Weng Tan,   

Jongdee Toim,  

Mazlin Bin Mokhtar 

Stakeholder Engagement 

Practice: An Experience in 

IWRM-Based Mekong River Basin 

Development Plan Forum 

Environment 

and Natural 

Resources 

Journal 

8 2 24-30 - - TCI 

17 ส.ค. Kappaput Thong-Innatra, 

Gritsanaruk Theeraraj, 

Chumporn Yuwaree, 

Kitikorn Charmondusit, 

Rungjarat Hutacharoen 

A Study of Biodiesel (Ethyl 

Ester) Production from 

Grease/Oil Rich Sludge through 

Acid-Catalytic Ethanol 

Transesterification and It’s Fuel 

Specifications 

Environment 

and Natural 

Resources 

Journal 

8 2 31-46 - - TCI 

18 ส.ค. ปกรณ์  สุวานชิ ปริมาณโพแทสเซียมโบรไมด ์(KBr) 

 ในหมวดหนิมหาสารคาม ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืของไทย:ตัวชี้วดั

ชั้นเกลือหินทีก่ าเนิดดั้งเดิมหรอื

เปลี่ยนแปลงในภายหลัง 

วารสาร

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

29 3 249-258 - - TCI 

19 ส.ค. กิติกร  จามรดุสิต,  

อ านาจ แคล่วคลอ่ง 

การแปรใช้ใหม่ของเศษพอลิเมทิล 

เมทาคริเลตในกระบวนการผลิตแผ่น 

พอลิเมทาครเิลตลายหินอ่อน   

วารสารวิจัยและ

นวัตกรรมเพือ่

อุตสาหกรรมไทย 

1 2 44-51 - - - 

20 ส.ค. สยาม  อรณุศรีมรกต,  

ปนัดดา เจียมวงษา 

ศักยภาพการกกัเก็บคาร์บอนได 

ออกไซด์ในมวลชวีภาพเหนือพืน้ดิน

ของยูคาลิปตัสคามาลดเูลนซีส 

วารสารวิจัยและ

ส่งเสริมวิชาการ

เกษตร 

27 2 43-52 - - TCI 

ตารางที่  20  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ปี 2553 (ต่อ) 
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 ล าดับ 
   ท่ี 

เดือนท่ี
เผยแพร ่

ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ชื่อวารสาร ปีที ่
ฉบับ
ท่ี 

หน้า IF 

จ านวน
คร้ังท่ี
ถูก

อ้างอิง 

ฐาน 
ข้อมูล 

21 ส.ค. สยาม  อรณุศรีมรกต การทรุดตัวของแผน่ดินและการกัด

เซาะชายฝั่งของอ่าวไทยตอนบน

สาเหตุที่ถกูมองข้าม 

วารสารสทุธิ

ปริทัศน ์

24 73 153-167 - - TCI 

22 ก.ย. นรินทร์  บุญตานนท ์ ไอโซโทปเสถียรในระบบนิเวศและ

สิ่งแวดลอ้ม 

วารสาร

สิ่งแวดลอ้ม 

14 3 11-16 - - TCI 

23 ต.ค. ปิยะรักษ์  ประดับเพชรรัตน,์  

สุชาติ      นวกวงษ,์  

สยาม      อรุณศรีมรกต,  

ไกรชาติ   ตันตระการอาภา 

ศักยภาพในการลดปรมิาณขยะชมุชน

จาก โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 

วารสาร 

การจดัการ

สิ่งแวดลอ้ม 

6 2 54-66 - - TCI 

24 ธ.ค. Supaporn Buajan, 

Nathsuda Pumijumnong 

Distribution of Heavy Metals in 

Mangrove Sediment at The Tha 

Chin Estuary, Samut Sakhon 

province, Thailand 

Journal or 

Environmental 

Research   

32 2  - - สกอ. /TCI 

25 ธ.ค. Bhagat Suberi, Sittipong 

Dilokwanich, Nathsuda 

Pumijumnong 

Role of Lamjithang community 

forestry towards quality of life 

of the local people 

Environment 

and Natural 

Resource 

Journal 

8 3 10-22 - - TCI 

26 ธ.ค. Sayam Aroonsrimorakot Emission Clinic Green Service: 

Environmental Management for 

Car and Motercycle 

Maintenance Center 

Environment 

and Natural 

Resource 

Journal 

8 3 37-48 - - TCI 

27 ธ.ค. Warunee Thianthaworn, 

Rattanawat Chayrat , 

Sakhan Teejuntuk 

Yield of Coffea Arabica in 

agroforestry system in Doi Tung 

Development Project under 

Royal Initiative, Chiangrai 

province. 

Thai Journal of 

Botany 2 

(Special Issue) 

  123-133 - - TCI 

28 ธ.ค. กิตติมา  ยอดค า, 

สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ,์  

สุระ พัฒนเกียรต ิ

การประเมนิประสทิธิผลการจัดการ

พื้นที่คุ้มครองทางทะเลกรณีศึกษา

อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะสุรนิทร์ 

จังหวัดพังงา 

วารสารวิจัย มข. 

(ฉบับ

บัณฑิตศึกษา) 

10 2 60-70  -  - TCI 

29 ธ.ค. เสาวลักษณ์  มาธุสรสกุล,  

สุวลักษณ์  สาธุมนัสพันธุ,์ 

จ าลอง   อรุณเลิศอารีย์,  

สัญชัย  สูติพันธ์วิหาร 

แนวทางการจดัการปัญหาการกดัเซาะ

ชายฝั่งทะเลหาดเจ้าหลาวและหาด

แหลมเสดจ็ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่    

จังหวัดจนัทบุร.ี 

วารสารวิจัย มข. 

(ฉบับ

บัณฑิตศึกษา) 

10 2 71-78 - - TCI 

ตารางที่  20  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ปี 2553 (ต่อ) 
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 ล าดับ 
   ท่ี 

เดือนท่ี
เผยแพร ่

ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ชื่อวารสาร ปีที ่
ฉบับ
ท่ี 

หน้า IF 

จ านวน
คร้ังท่ี
ถูก

อ้างอิง 

ฐาน 
ข้อมูล 

30 ธ.ค. อุษณีย์  อุยะเสถียร,  

จตุพร   ไชยนิรมติกุล,  

พชรมณฑ์  สิงหะไกรวรรณ,  

เมธาว ี รจิตวัฒนา 

ลักษณะสมบัตขิองขยะที่ย่อยสลาย

แล้วจากหลุมฝังกลบเพือ่น าไปใช้ใน

การเกษตร. 

วารสาร

วิทยาศาสตร์ มข. 

38 4 582-592 - - สกอ./ TCI 

31 ธ.ค. สยาม  อรณุศรีมรกต,  

ปิยะรักษ์  ประดับเพชรรัตน ์

ศักยภาพในการลดปรมิาณขยะชมุชน

จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

กรณีศกึษาชุมชนทรัพย์สินพัฒนา  

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

Journal of 

Environmental 

Research 

32 2 37-48 - - สกอ./ TCI 

32 ธ.ค. สยาม  อรณุศรีมรกต,  

สิริรัตน์ อัคราช 

ศักยภาพการน าระเบียบยานยนต์ที่

หมดอายุไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทย 

Journal of 

Environmental 

Research  

32 2 25-35 - - สกอ./ TCI 

33 ธ.ค. สยาม  อรณุศรีมรกต, 

สุเทพ  มุงคุณ,  

วรพร  สังเนตร 

การติดตามผลศกัยภาพการน า

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปปฎิบัติ

เพื่อการปูองกนัมลพิษในโรงงาน

อุตสาหกรรมยางพารา 

วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภูเก็ต 

6 2 42-57 - - TCI 

34 ธ.ค. จารุวรรณ  วงคท์ะเนตร, 

สุชาดา  พิชญสัจจา 

ผลกระทบของค่าความเป็นกรด-ด่าง

ตั้งต้นและอัตราภาระอนิทรีย์ต่อการ

ผลิตก๊าซไฮโดรเจน 

วารสารวิศวกรรม

สิ่งแวดลอ้มไทย 

24 3 21-31 - - TCI/สกว. 
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ตารางที่  21  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปี 2553 

No. 

Month 

of 

Publish

-cation 

Authors Title Journal Volume Issue Page 
    IF 

 (2010) 

SJR 

Rank 

Time 

Cited 

ISI-

WOS 
SCOPUS 

1 Jan  Norbu,  

Dilokwanich S, 

Uyasatian U, 

Saguanwong P. 

Municipal solid waste 

management in Phuntsholing city, 

Bhutan 

Environment

Asia 

3 1 111 

- 

116 

- Q4 - 0 

2 Jan  Satumanatpan S, 

Henocque Y. 

Tracking progress in coastal 

management-across the integrated 

coastal management cycle and 

indicators 

Environment

Asia 

3 1 39 

- 

46 

- Q4 - 0 

3 Jan  Thawornwisit S, 

Charmondusit K, 

Rempel GL, 

Hinchiranan N, 

Prasassarakich P. 

Poly (Methyl Methacrylate-co-

Styrene) modified with 

hydrogenated natural rubber 

Journal of 

Elastomers 

and Plastics 

42 1 35 

- 

47 

0.658 Q3 0 0 

4 May Satoh E, 

Roachanakanan R, 

Nishiura S, Kishita M. 

A proposal for agricultural land 

use simulation in Thailand 

Journal of 

Asian 

Architecture 

and Building 

Engineering 

9 1 39 

- 

46 

0.090 Q2 0 0 

5 May Boontanon N, 

Watanabe S, Odate 

T, Yoshida N. 

Methane production, consumption 

and its carbon isotope ratios in the 

Southern Ocean during the austral 

summer  

Biogeosciences 

Discussions 

7 5 7207

-

7225 

- Q2 - 0 

6 May Boontanon N, 

Watanabe S, Odate 

T, Yoshida N. 

Production and consumption 

mechanisms of N2O in the 

Southern Ocean revealed from its 

isotopomer ratios  

Biogeosciences 

Discussions  

7 5 7821

-

7848 

- Q2 - 0 
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No. 

Month 

of 

Publish

-cation 

Authors Title Journal Volume Issue Page 
    IF 

 (2010) 

SJR 

Rank 

Time 

Cited 

ISI-

WOS 
SCOPUS 

7 Jun To-im J, Tianchai C, 

Tianchai N, 

Ketpichainarong W, 

Jittam P, 

Sriwattanarothai N, 

Ruenwongsa P. 

Using a local water problem as 

case-based scenario to encourage 

thai grade 8 students' learning of 

science 

International 

Journal of 

Learning  

17 6 157 

- 

164 

- Q4 - 0 

8 Jul Thasana N, 

Prapagdee B, 

Rangkadilok N, 

Sallabhan R, Aye SL, 

Ruchirawat S, 

Loprasert S. 

Bacillus subtilis SSE4 produces 

subtulene A, a new lipopeptide 

antibiotic possessing an unusual 

C15 unsaturated β-amino acid 

FEBS Letters 584 14 3209

-

3214 

3.541 Q1 1 2 

9 Aug Thant MM, 

Charmondusit K. 

Eco-efficiency assessment of pulp 

and paper industry in Myanmar 

Clean 

Technologies 

and 

Environmental 

Policy 

12 4 427 

- 

439 

1.016 Q1 0 0 

10 Sep NoisopaC, Prapagdee 

B, Navanugraha C, 

Hutacharoen R. 

effects of bio-extracts on the 

growth of Chinese kale 

Kasetsart 

Journal - 

Natural 

Science  

44 5 808 

- 

815 

- Q4 - 0 

11 Nov Cai B, Pumijumnong 

N, Tan M, 

Muangsong C, Kong 

X, Jiang X, Nan S. 

Effects of intraseasonal variation of 

summer monsoon rainfall on 

stable isotope and growth rate of 

a stalagmite from northwestern 

Thailand 

Journal of 

Geophysical 

Research D: 

Atmospheres  

115 21 10 

pp. 

3.082 Q1 3 3 

12 Nov Channarong B,  

Lee SH,  

Bade R,  

Shipin OV. 

Simultaneous removal of nickel 

and zinc from aqueous solution by 

micellar-enhanced ultrafiltration 

and activated carbon fiber hybrid 

process 

Desalination 262 1 -- 3 221 

- 

227 

2.034 Q1 3 3 

ตารางที่  21  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปี 2553 (ต่อ) 
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No. 

Month 

of 

Publish

-cation 

Authors Title Journal Volume Issue Page 
    IF 

 (2010) 

SJR 

Rank 

Time 

Cited 

ISI-

WOS 
SCOPUS 

13 Dec Chompoothawat N, 

Wongthanate J, 

Ussawarujikulchai A, 

Prapagdee B. 

Removal of cadmium ion from 

aqueous solution by 

exopolysaccharide-producing 

bacterium, Ralstonia sp. 

Fresenius 

Environmental 

Bulletin  

19 12 2919

-

2923 

0.531 Q4 1 1 

14 Dec Putwattana N, 

Kruatrachue M, 

Pokethitiyook P, 

Chaiyarat R. 

Immobilization of cadmium in soil 

by cow manure and silicate 

fertilizer, and reduced 

accumulation of cadmium in 

sweet basil (Ocimumbasilicum) 

ScienceAsia 36 4 349 

- 

354 

0.176 Q2 1 1 

 
คลินิกสิ่งแวดล้อม 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะมีการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน 
และการศึกษาวิจัยค้นคว้าแล้ว ยังมีการให้บริการทางวิชาการกับสังคม โดยด าเนินงานผ่าน คลินิกสิ่งแวดล้อม
(Environment Clinic Center; EnCC)  ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการให้ค าแนะน า ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากรจากธรรมชาติและลดการปล่อยมลพิษซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการควบคุม ปูองกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากคณาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการควบคุมมลพิษในสาขาต่าง ๆ อาทิ มลพิษทางน้ า อากาศ เสียง กากของเสีย สารอันตราย
เทคโนโลยีสะอาดและกฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รายละเอียดการให้บริการตรวจวัดคุณภาพ ด้านต่างๆ มีดังนี้ 

 

ด้านน้ า  ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD  COD  DO  Coliform Bacteria  Oil & Grease  ค่าการน าไฟฟูา 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  ความกระด้างของน้ า  ของแข็งละลายทั้งหมด  โลหะที่มีอยู่ในน้ า  ซัลเฟต   ฟอตเฟต  ไนเตรต 
คลอไรด ์ แอมโนเนีย ฯลฯ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งน้ าเสีย น้ าอุปโภค น้ าบริโภค 

 
ด้านดิน  ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารของพืชในดิน เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัส  หาค่า

ความเป็นกรดเป็นด่าง และขนาดอนุภาคของดิน เป็นต้น 
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จ านวนตัวอย่างที่คลินิกสิ่งแวดลอ้มให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ ในปีงบประมาณ 2554  รวม
ทั้งหมด 858 ตัวอย่าง  คิดเป็นเงินรายรับ 785,802.50 บาท จ านวนหน่วยงานที่ส่งตรวจวิเคราะห์มีทั้งหมด 58 หน่วยงาน  
ในจ านวนนีไ้ด้ใชบ้ริการตรวจวิเคราะห์ด้านดนิจ านวน 5  หน่วยงาน  ใชบ้ริการตรวจวิเคราะห์ดา้นน้ าจ านวน 53  หน่วยงาน    
 
ตารางที่  22  รายรับค่าตรวจตัวอย่างในโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 เดือนปี จ านวนเงิน (บาท) 

 ตุลาคม 2553 191,500.00 

 พฤศจิกายน 2553 35,000.00 

 ธันวาคม 2553 74,150.00 

 มกราคม 2554 62,850.00 

 กุมภาพันธ์ 2554 77,100.00 

 มีนาคม 2554 30,350.00 

 เมษายน 2554 18,250.00 

 พฤษภาคม 2554 22,600.00 

 มิถุนายน 2554 86,787.50 

 กรกฎาคม 2554 37,500.00 

 สิงหาคม 2554 42,385.00 

 กันยายน 2554 107,330.00 

 รวม 785,802.50 
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จ านวนหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน   
 

ในปีงบประมาณ  2554 มีหน่วยงานภายนอกให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานตา่ง ๆ ของคณะ จ านวน  
6 หน่วยงาน รวมจ านวนผู้เข้าเยีย่มชม  181  คน  ดังแสดงในตารางที่  23  
 

ตารางที่  23  หน่วยงานและผู้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
 

วัน เดือน ปี หน่วยงาน จ านวนผู้เข้าเยี่ยม (คน) 
16 พฤศจิกายน 2553 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  7 

21 มกราคม 2554 คณะเยี่ยมชมจาก Chungnam National University 2 
21 เมษายน 2554 วิทยาลัยราชสุดา มหาวทิยาลัยมหิดล 55 
24 มิถุนายน 2554 โรงเรียนระยองวิทยาคม 84 
26 มิถุนายน 2554 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต 
12 

2 สิงหาคม 2554 การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 18 
29 กันยายน 2554 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 3 
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หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานภายในคณะ 
 

 เลขานุการคณะ 2101 

 เลขานุการคณบด ี 1229 / 1230 

 งานบริหาร 2107 
    หน่วยสารบรรณ 2103 
    หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 2222 
    หน่วยทรัพยากรบุคคล 1126 

 งานกายภาพและบริการพื้นฐาน 1123 
    หน่วยอาคารสถานท่ี 1122 
    หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ สื่อและศลิปกรรม 1103 

 งานสารสนเทศ หน่วยคอมพิวเตอร์เครือข่าย 3308 
    หน่วยสารสนเทศองค์กร 3309 
    หน่วยภูมิสารสนเทศ 3349 
    หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา 3101 

 งานบริการการศึกษา 1107 
    หน่วยบริการการศึกษา 1111 
    หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 1110 
    หน่วยกิจการนักศึกษา 2117 
    ห้องสมุด 3109 

 งานคลังและพสัด ุ 2123 
    หน่วยการเงินและบญัชี 2124 
    หน่วยพัสด ุ 2127 
    หน่วยสวัสดิการ 1124 

 งานนโยบายและแผน 2118 
    หน่วยแผนและงบประมาณ 2118 
    หน่วยพัฒนาคุณภาพ 2119 / 2120 

 งานวิจัยและบริการวิชาการ 2112 
    หน่วยบริหารงานวิจัย 2112 
    หน่วยห้องปฏิบัติการและคลินิกสิ่งแวดล้อม 4410 
    หน่วยฝึกอบรม 2110 
    หน่วยวารสาร 2108 
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