
 

“สติของประชา ปัญญาของสังคม” 

เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์  
Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021 

------------------------------------------------------------------------ 
 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร บุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านการ

อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณามอบรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award ประจ าปี 

พุทธศักราช 2564  โดยก าหนดคุณสมบัติและข้ันตอนการด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 

 

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณา 

1.1 เป็นผู้ที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น

แบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม  

1.2 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง 

1.2.1 ด้านการสื่อสาร เป็นผู้น าการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องตามหลัก

วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อม ท าให้ประเทศและประชาชนสามารถ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยไม่กระทบต่อคนรุ่นต่อไป 

1.2.2 ด้านวิชาการ ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ประจักษ์ ต่อการพัฒนางานวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมในด้านวิชาการ รวมทั้งปฏิบัติวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

1.2.3 ด้านกิจกรรม ใช้วิทยาศาสตร์ในการจัดกิจกรรม หรือด าเนินการโครงการรูปแบบต่างๆ เพ่ือ

อนุรักษ์ ซ่อมแซม หรือป้องกันการเสื่อมสภาพของทรัพยากรธรรมชาติหรือระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนจะอ้างอิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, 

SDGs) ขององค์การสหประชาชาติที่เก่ียวข้อง ได้แก่ น้ า พลังงาน เมือง การบริโภคและการผลิต การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศทางบก เป็นต้น 

1.3 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เคยถูกตัดสินหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา

ความผิดด้านจริยธรรมและการปฏิบัติงาน สามารถเข้าร่วมพิธีรับรางวัลได้ด้วยตนเอง ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 

2564 ซึ่งเป็นวันร าลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2. รางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021 แบ่งออกเป็น  2 ประเภท ได้แก่ 

2.1 ประเภทบุคคลทั่วไป และ นักเรียน/นักศึกษา 

2.2 ประเภทองค์กร 

 ด้านการสื่อสาร  ด้านวิชาการ หรือ ด้านกิจกรรม 

 

3. ข้ันตอนการด าเนินการ 
3.1 การกลั่นกรอง : คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือรับ

รางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาค
ส่วน และรับรองโดย คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.2 การรับสมัคร: ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม – วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
3.3 การตัดสิน: คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองรายชื่อและคัดเลือกรางวัล Mahidol 

Science Environment & Sustainability Award 2021 ทุกกลุ่มประเภท ในต้นเดือนมิถุนายน 2564  
3.4 ประกาศผล : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือก โดยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการพิจารณา

คัดเลือกให้ได้รับรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021  รับทราบ และ
เผยแพร่ผ่าน ทาง website ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ (http://science.mahidol.ac.th)  ภายในเดือน
มิถุนายน 2564 

3.5 พิธีมอบรางวัล : Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2020  ในพิธีร าลึก
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564  

 

 

 

 

 

 

 

                                    



 

“สติของประชา ปัญญาของสังคม” 

แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล  
Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021 

(ส่วนที่  1) 
ชื่อ-นามสกุล / ชื่อองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อ
.................................................................. ....................................................................................................................... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์
........................................................................... .............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... .............................. 
ชื่อผู้ประสานงาน (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์...................................................................... โทรสาร ......................................................................... ............. 
อีเมล ................................................................................................................................................. ............................... 
รายละเอียดการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล 
1.  ประเภทของรางวัล (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

  ประเภทบุคคล    
  ประเภทองค์กร จ านวนบุคลากร.......................................... คน 

2. ประเภทของผลงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ด้านการสื่อสาร  
  ด้านวิชาการ  
  ด้านกิจกรรม 

3. ความสอดคล้องของผลงานกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ไม่สอดคล้อง 
  เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ าและสุขาภิบาล   
  เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้       
  เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน      
  เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน      
  เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     
  เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล    
  เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................  



 

“สติของประชา ปัญญาของสังคม” 

แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล  
Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021 

(ส่วนที่ 2) 

4. ประวัติเจ้าของผลงาน (อายุ, ประวัติการท างาน, การท างานในปัจจุบัน, หน้าที่, สถานที่ท างาน, การศึกษา, เกียรติ
ประวัติ) หรือข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร (ประวัติ ประเภทขององค์กร จ านวนบุคลากร)  
....................................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
5. จุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจในการใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.................................................................... ....................................................................................... .............................. 
6. รายละเอียด และจุดเด่นของผลงาน (หากมีผลงานมากกว่า 1 ชิ้น โปรดเขียนบรรยายให้รายละเอียด ประเภทของ
ผลงาน ความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ของแต่ละผลงาน และจุดเด่นของผลงาน) 
............................................................................................................................. ............................................................ 
........................................................................................................................................................... .............................. 
7. ผู้ได้รับประโยชน์จากผลงาน/กิจกรรม 
..................................................................... ...................................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
8. ปัญหา/อุปสรรค ในการสร้างผลงาน/การท ากิจกรรมและวิธีการแก้ไข 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
9. แผนงานในอนาคต 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.................................................................... ....................................................................................... .............................. 
 
 
 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/award.php   

จัดส่งเอกสารได้ที่ งานสื่อสารองค์กร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 08 1445 1422, 0 0201 5071 โทรสาร: 0 2201 5072  
อีเมล mahidolscience@mahidol.ac.th 

https://science.mahidol.ac.th/th/award.php

